UCHWAŁA RADY NACZELNEJ ZHR nr 71/2
z dnia 26 czerwca 2004 r.
Interpretacja Uchwały Nr 3 VIII Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w sprawie dokonania zmian w Statucie

Na podstawie § 18 ust. 3 lit. e Statutu ZHR, Rada Naczelna postanawia dokonać
następującej interpretacji Uchwały Nr 3 VIII Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w sprawie dokonania zmian w Statucie

§1
VIII Zjazd ZHR w zakresie § 6 Statutu dokonał zmiany w pkt 4 nadając mu nowa treść
oraz dokonał skreślenia punktu 10.
§2
W § 1 pkt 3 Uchwały Nr 3 VIII Zjazdu ZHR prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób,
Ŝe treść „W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:” zastępuje się treścią „W § 6 pkt 4 otrzymuje
brzmienie: ”.

§3
W § 1 pkt 4 Uchwały Nr 3 VIII Zjazdu ZHR prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób,
Ŝe skreśla się liczbę „8” i w jej miejsce wpisuje się liczbę „10”.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Naczelnictwu ZHR.

Sekretarz Rady Naczelnej ZHR

Przewodniczący ZHR

/-/ phm. Izabela Szułcik-Obrębska

/-/ hm. Kazimierz Wiatr

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W czasie prac nad jednolitą wersją Statutu ZHR pojawiły się wątpliwości, czy VIII Zjazd
ZHR pracował nad zmianami w Statucie w oparciu o jego poprawną (bezbłędną) treść.
Analiza ostatniego posiadanego w biurze Naczelnictwa „sądowego” odpisu Statutu ZHR
w zestawieniu z podejmowanymi w czasie obrad VI i VII Zjazdu ZHR uchwałami w sprawie
zmian w statucie pozwoliła na ustalenie ponad wszelką wątpliwość, Ŝe nie tylko delegaci
na VIII Zjazd ZHR, ale takŜe Rada Naczelna poprzedniej kadencji prace statutowe prowadzili
w oparciu o tekst zawierający daleko idące błędy. Konsekwencją takiego stanu stało się takie numeryczne określenie zmian części zapisów w Statucie, które w zestawieniu z
poprawną jego wersją (sprzed tych zmian) są absurdalne. W ocenie Naczelnictwa, biorąc pod
uwagę wolę Zjazdu dokonania zmian określonych treści (niezaleŜnie od ich numerycznego
przyporządkowania) naleŜy uznać, Ŝe treść Uchwały Nr 3 VIII Zjazdu ZHR zawiera
oczywiste omyłki, które przed złoŜeniem do KRS naleŜy sprostować. Nie moŜna tego jednak
zrobić „poprawiając” odpowiednie numery inaczej niŜ tylko w drodze uchwały Rady
Naczelnej Interpretującej Uchwałę Nr 3 VIII Zjazdu ZHR.
PoniŜsze zestawienie wskazuje na błędy tekstu Statutu dostarczonego delegatom i
konsekwencje tych błędów
Wersja dostarczona delegatom
Wersja poprawna
konsekwencje
§ 4 ust. 3 Prawo Harcerskie (wersja dla harcerek)

§ 4 ust. 3 Prawo Harcerskie (wersja dla harcerek)

Harcerka w kaŜdym widzi bliźniego, a za brata Harcerka w kaŜdym widzi bliźniego, a za siostrę
uwaŜa kaŜdego innego harcerka.

uwaŜa kaŜdą inną harcerkę,

§ 6.

§ 6.

Związek realizuje swoje cele przez:

Związek realizuje swoje cele przez:

1) prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy

1) prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy

wychowawczej wśród swoich członków metodą

wychowawczej wśród swoich członków metodą

harcerską, charakteryzującą się następującymi

harcerską, charakteryzującą się następującymi

elementami:

elementami:

a) dobrowolnym zobowiązaniem poprzez

a) dobrowolnym zobowiązaniem poprzez

Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie

Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie oraz

Harcerskie oraz Prawo Zucha i Prawo

Prawo Zucha i Prawo Harcerskie,

Harcerskie,

b) samodoskonaleniem poprzez stopnie i

b) samodoskonaleniem poprzez stopnie i

sprawności,

sprawności,

c) wychowaniem pośrednim - przez działanie:

c) wychowaniem pośrednim - przez

zabawę, grę, słuŜbę,

działanie: zabawę, grę, słuŜbę,

d) współdziałaniem i współpracą pomiędzy

d) współdziałaniem i współpracą pomiędzy

dorosłymi a dziećmi i młodzieŜą oraz przykładem

dorosłymi a dziećmi i młodzieŜą oraz

osobistym,

przykładem osobistym,

e) pracą w zespołach: systemem zastępowym,

e) pracą w zespołach: systemem

f) tworzeniem wspólnot, integracją poprzez

zastępowym,

tradycję i symbolikę,

f) tworzeniem wspólnot, integracją poprzez

2) organizowanie członków Związku w

tradycję i symbolikę,

jednostkach organizacyjnych na zasadach
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g) organizowanie członków Związku w

określonych w statucie,

jednostkach organizacyjnych na zasadach

3) kształcenie członków Związku,

określonych w statucie,

4) organizowanie działań społecznych

h) kształcenie członków Związku,

pozwalających na realizację i popularyzację

2) organizowanie działań społecznych

zadań Związku,

pozwalających na realizację i popularyzację

5) publiczne wypowiadanie opinii o Ŝywotnych

zadań Związku,

sprawach społecznych, szczególnie dotyczących

3) publiczne wypowiadanie opinii o Ŝywotnych

wychowania,

sprawach społecznych, szczególnie dotyczących

6) prowadzenie działalności informacyjnej,

wychowania,

wydawniczej i gospodarczej,

4) prowadzenie działalności informacyjnej,

7) tworzenie placówek wychowawczych i

wydawniczej i gospodarczej,

szkoleniowych,

5) tworzenie placówek wychowawczych i

8) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których

szkoleniowych,

cele nie sprzeciwiają się celom Związku, w

6) rozwijanie kontaktów z organizacjami,

szczególności z organizacjami skautowymi i

których cele nie sprzeciwiają się celom

harcerskimi w Polsce, z organizacjami

Związku, w szczególności z organizacjami

skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem

skautowymi i harcerskimi w Polsce, z

poza granicami kraju,

organizacjami skautowymi na świecie oraz

9) pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami

polskim harcerstwem poza granicami kraju,

kraju,

7) pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami

10) słuŜba na rzecz bliźnich, w tym na rzecz osób

kraju,

niepełnosprawnych

8) słuŜba na rzecz bliźnich i osób

11) podejmowanie innych inspirowanych przez

niepełnosprawnych

członków Związku, zgodnych ze Statutem, działań o

9) podejmowanie innych inspirowanych przez członków

walorach wychowawczych.

Wolą Zjazdu była zmiana
treści punktu 4, a czytając
uchwałę literalnie zmieniono
treść punktu 2

Wolą zjazdu było skreślenie
pkt 10, a literalnie czytając
Uchwałę skreślono punkt 8 o
całkiem innej treści

Związku, zgodnych ze Statutem, działań o walorach
wychowawczych.

4. Członkowie Rady wybierani są przez Zjazd ZHR
na dwuletnią kadencję spośród instruktorek i
instruktorów w stopniu harcmistrzyni lub
harcmistrza
albo
podharcmistrzyni
lub
podharcmistrza. W sytuacji zaistnienia vacatu Rada
moŜe dokooptować nowych członków.

4. Członkowie Rady wybierani są przez Zjazd ZHR
na dwuletnią kadencję spośród instruktorek i
instruktorów w stopniu harcmistrzyni lub harcmistrza
albo podharcmistrzyni lub podharcmistrza. W
sytuacji zaistnienia vacatu Rada moŜe dokooptować
nowych
członków.
Liczba
dokooptowanych
członków nie moŜe przekroczyć 1/3 stanu Rady.

brak

