Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 79/1
z dnia 26 marca 2006 r.
w sprawie projektu zmian do Statutu Związku

Rada Naczelna ZHR uchwala, co następuje:

§1
IX Zjazdowi ZHR przedstawia się do rozpatrzenia następujące poprawki do Statutu Związku:
1) dot. zadań wymienionych w ustawie „o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie”
W § 6 dodaje się ust. 10 (obecnie skreślony) w brzmieniu:
„10. Podejmowanie takŜe działań w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej;
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, szczególnie
ludzi młodych, w tym rozwój przedsiębiorczości;
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia;
f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
g) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
h) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŜe
działań wspomagających rozwój demokracji;

i) pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
k) promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.”
2. dot. struktury obwodów
a)

W § 16 ust. 1 wprowadza się nowy punkt e) w brzmieniu:

„e) zarządy obwodów”
b)

W § 17 ust. 3 lit.f) zamiast zapisu „o których mowa w §16 ust.1 lit.a ) i b)” wprowadza się

zapis: „o których mowa w §16 ust.1 lit. a), b) i e)”
c)

W § 25 ust. 3 zamiast zapisu „władz naczelnych i władz okręgu” wprowadza się zapis

„władz naczelnych, władz okręgów i zarządów obwodów”
d)

W § 25 ust. 5 zamiast zapisu „we władzach naczelnych Związku i władzach okręgów”

wprowadza się zapis „we władzach naczelnych Związku, władzach okręgów i w zarządach
obwodów”
e) § 28 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 28
1. Obwody powołuje i likwiduje właściwy zarząd okręgu, na wniosek zainteresowanych
środowisk, powiadamiając o tym fakcie Naczelnictwo.
2. Strukturę, zasady działania, tryb powoływania i rozwiązywania obwodu określa regulamin
obwodu, uchwalony przez Radę Naczelną.
3. Teren działania obwodu określa właściwy zarząd okręgu w momencie powołania obwodu.
4. W skład obwodu wchodzą:
a) hufiec lub hufce harcerek;

b) hufiec lub hufce harcerzy;
c) inne jednostki organizacyjne działające na terenie obwodu
5. W skład zarządu obwodu wchodzą:
a) z urzędu: hufcowa lub hufcowe, hufcowy lub hufcowi, przedstawiciel kół przyjaciół
harcerstwa z terenu obwodu,
b) wybrani przez zbiórkę wyborczą obwodu członkowie zarządu, w liczbie ustalonej przez
zbiórkę wyborczą obwodu.
6. Właściwy zarząd okręgu udziela pełnomocnictw dla przewodniczącego zarządu i skarbnika
zarządu obwodu do zawierania zobowiązań formalno-prawnych i reprezentowania zarządu
okręgu na terenie działania obwodu.
7. O ile nie moŜna powołać obwodu, właściwy zarząd okręgu moŜe powołać pełnomocnika i
określić jego kompetencje.”
3. dot. zmiany długości kadencji
a)

W § 17 w ust. 3 w lit. f) wyraz „dwuletniej” zastępuje się wyrazem „trzyletniej”;

b)

§ 17 ust 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zjazd ZHR jest zwoływany raz na trzy lata przez

Naczelnictwo”;
c)

W § 18 w ust. 4 wyraz „dwuletnią” zastępuje się wyrazem „trzyletnią”;

d)

W § 19 ust.3 lit.e) wyraz „dwuletnie” zastępuje się wyrazem „trzyletnie” *)

e)

W § 22 w ust. 4 wyrazy „na dwuletnią kadencję”, zastępuje się wyrazami „na trzyletnią

kadencję”;
f)

W § 25 w ust. 3 wyraz „dwa” zastępuje się wyrazem „trzy”;

g)

W § 27 w ust. 3 wyraz „dwa” zastępuje się wyrazem „trzy”.

4. dot. zasady wyboru Wiceprzewodniczących ZHR

W § 18 ust. 3

lit a) po słowach „oraz Członków Naczelnictwa,” dopisuje się zdanie:„przy

zachowaniu zasady, Ŝe jeśli Przewodniczący ZHR jest instruktorem to przynajmniej jeden z
Wiceprzewodniczących ZHR jest instruktorką, zaś jeśli Przewodniczący ZHR jest instruktorką, to
przynajmniej jeden z Wiceprzewodniczących ZHR jest instruktorem,”
5. dot. kompetencji Rady Naczelnej względem Naczelnictwa
W § 18 ust.3 dodaje się lit. i’) w brzmieniu:
„i’) ustala górną sumę zobowiązań, jakie moŜe samodzielnie zaciągnąć Naczelnictwo,”.
6. dot. dostosowania do zapisów ustawy o rachunkowości
W §18 ust.3 lit.k) zamienić słowo „bilans” na „sprawozdanie finansowe”
7. dot. kompetencji Naczelnictwa względem okręgów
W § 19 ust. 3 po lit. b) dodaje się lit. b’) w brzmieniu:
„b’) zawiesza zarząd okręgu w przypadku działania niezgodnego z prawem, regulaminami
związkowymi lub działania na szkodę Związku, przy czym od takiej decyzji przysługuje odwołanie
do Rady Naczelnej;”
8. dot. kompetencji Naczelnictwa względem okręgów
W § 19 ust.3 dodaje się lit. i) w brzmieniu:
„i) ustala górną sumę zobowiązań, jakie mogą samodzielnie zaciągnąć zarządy okręgów.”
9. dot. uchwalania regulaminu Komisji Rewizyjnej
W par. 22 ust. 7 wykreślić słowa „na jej wniosek”.
10. dot. uchwalania regulaminu Sądu Harcerskiego
W par. 23 ust. 5 wykreślić słowa „na jego wniosek”.
11. dot. sposobu procedowania władz
a) Po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
„§ 24a.

1. Dla waŜności wszelkich uchwał i decyzji kolegialnych władz Związku wymagana jest, o ile
Statut nie stanowi inaczej, zwykła większość głosów przy obecności więcej niŜ połowy osób
uprawnionych do głosowania. Dla obliczenia zwykłej większości uwzględnia się tylko głosy
oddane za i przeciw uchwale.
2. Rada Naczelna i Naczelnictwo oraz zarządy okręgów mogą, w sprawach nie cierpiących
zwłoki, podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego
komunikowania się na odległość. Uchwała jest waŜna, jeŜeli wszyscy członkowie organu zostali
powiadomieni o jej treści i wyrazili zgodę na proponowany tryb jej podjęcia. Podejmowanie
uchwał w tej formie nie jest dopuszczalne w sprawach personalnych (wyboru, delegowania,
zawieszenia, odwołania członka władz) oraz w sprawach uchylania uchwał i decyzji w ramach
zwierzchnictwa słuŜbowego.
b)

W § 25 skreśla się ust. 8.

12. dot. zakazu łączenia funkcji w Związku
W § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Nie moŜna łączyć członkostwa w Sądzie Harcerskim, Komisji Rewizyjnej Związku oraz komisji
rewizyjnej okręgu z udziałem w innych władzach Związku, z wyjątkiem udziału w Zjeździe ZHR
oraz zjazdach okręgów”
13. dot. liczebności komisji rewizyjnych okręgów
W § 27 ust.6 po słowie "trzech" dodać „do pięciu"
oraz dopisać ust. 6a w brzmieniu:
„6a W przypadku zaistnienia vacatu komisja dokonuje kooptacji z zachowaniem zasady
określonej w ust.6”.

§2

Rada Naczelna, na Ŝądanie co najmniej 5 członków, przedstawia wnioski mniejszości zgłoszone
w ramach poprawek do Statutu do uwzględnienia w pracach IX Zjazdu ZHR:

1. dot. liczebności RN
W § 18 ust. 2 wyrazy: „składa się z 22 członków” zamienia się na „składa się z 15 członków” zaś
wyrazy „oraz przewodniczących zarządów okręgów” zamienia się na „oraz stałych przedstawicieli
zarządów okręgów”.
2. dot. wyboru Przewodniczącego Rady Naczelnej
a) W § 18 ust. 3 przed lit. a) dodaje się lit. a0) w brzmieniu:
„a0) wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Naczelnej, który koordynuje pracę Rady”.
b) W § 20 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) koordynuje prace Naczelnictwa”
3. dot. wyboru Naczelniczki/Naczelnika
W § 18 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) członkinie Rady Naczelnej wybierają Naczelniczkę Harcerek w wypadku rezygnacji z
pełnienia tej funkcji w okresie między Zjazdami ZHR. Członkowie Rady Naczelnej wybierają
Naczelnika Harcerzy w wypadku rezygnacji z pełnienia tej funkcji w okresie między Zjazdami
ZHR.”
4. dot. zakazu popierania osób startujących w wyborach
W § 25 dodaje się ust. 5’ w brzmieniu:
„5’. Nie moŜe mieć miejsca popieranie przez jakiekolwiek władze ZHR osób startujących w
wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich z list wyborczych jakiejkolwiek partii
politycznej.”

5. dot. zakazu łączenia funkcji we władzach Związku z działalnością polityczną
W § 25 dodaje się ust. 5’’ w brzmieniu:
„5”. Nie moŜna łączyć funkcji kierowniczej we władzach Związku ze sprawowaniem mandatu
posła i senatora oraz z zajmowaniem kierowniczych stanowisk państwowych i samorządowych”

§3
Na sprawozdawcę – referenta proponowanych zmian do Statutu, wyznacza się hm. Macieja
Karmolińskiego.

.
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