Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 109/5
z dnia 30 marca 2012
w sprawie projektu zmian do Statutu Związku

Rada Naczelna przedstawia XII Zjazdowi ZHR do rozpatrzenia następujące poprawki do Statutu
Związku:
UCHWAŁA NR ….
XII ZJAZDU ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia ….. kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, XII Zjazd Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uchwalonym przez I Walny Zjazd w dniach
1-2 kwietnia 1989 r., zmienionym uchwałami: II Walnego Zjazdu w dniach 30 listopada1 grudnia 1990 r., Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 3 października 1992 r., IV Walnego
Zjazdu w dniach 24-26 lutego 1995 r., VI Walnego Zjazdu w dniu 17 października 1999 r.,
VII Zjazdu ZHR w dniu 24 listopada 2001 r., VIII Zjazdu ZHR w dniu 27 marca 2004 r.,
IX Zjazdu w dniu 23 kwietnia 2006 r., X Zjazdu ZHR w dniu 12 kwietnia 2008 r. i XI Zjazdu
ZHR w dniu 24 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 18 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) powołuje
spośród
harcmistrzyń
i
harcmistrzów
Związku
Wiceprzewodniczących,
Skarbnika,
Komisarza
Zagranicznego,
Naczelnictwa oraz odwołuje z tych funkcji,”

2)

-

dwóch
Członków

w § 19 ust.3 po lit. h) dodaje się lit. i) w brzmieniu:
„i) powołuje w drodze kooptacji spośród harcmistrzyń i harcmistrzów Związku Sekretarza
Generalnego oraz odwołuje z tej funkcji (Sekretarz Generalny wyłączony jest z
głosowania nad swoim odwołaniem),”

3)

w § 25

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie wszystkich władz Związku pełnią swoje funkcje społecznie, z zastrzeżeniem
ust. 10.”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Władze naczelne oraz zarządy i komisje rewizyjne okręgów pochodzą z wyboru z
zastrzeżeniem § 19 ust. 3 lit. i) oraz § 27 ust. 4 lit. c).
c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Związek może zawrzeć z Sekretarzem Generalnym, odpłatną umowę, której
przedmiotem są czynności związane z reprezentowaniem Związku, a okręg może
zawrzeć z sekretarzem okręgu odpłatną umowę, której przedmiotem są czynności
związane z reprezentowaniem okręgu. Zawarcie umowy z sekretarzem okręgu wymaga
uprzedniej zgody, wyrażonej w formie uchwały podjętej przez Naczelnictwo. Przy
zawieraniu umowy Związek lub okręg nie może być reprezentowany przez członka
władz, który jest drugą stroną tej umowy.”
4)

w § 27
a) w ust.4 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:
„c) sekretarz okręgu powoływany w drodze kooptacji przez zarząd okręgu.”
b) w ust.5 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:
„c) powołuje w drodze kooptacji sekretarza okręgu oraz odwołuje z tej funkcji (sekretarz
okręgu wyłączony jest z głosowania nad swoim odwołaniem).”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący ZHR

hm. Ewa Borkowska – Pastwa

hm. Michał Butkiewicz

