Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 85/2
z dnia 24 marca 2007 roku
w sprawie czystości w wychowaniu i poszukiwaniu prawdy w ZHR

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Rada Naczelna ZHR uchwala co następuje:
§1

Kierując się potrzebą poznania prawdy historycznej, a jednocześnie koniecznością oczyszczenia
atmosfery wokół lustracji instruktorek i instruktorów Związku, jak równieŜ szanując ich godność i
wskazując na szczególną w tej materii doniosłość 2 punktu Prawa Harcerskiego, Rada Naczelna
postanawia, co następuje:

1. Zobowiązuje się Zespół Historyczny ZHR do podjęcia, na mocy umowy z Instytutem Pamięci
Narodowej, studiów i badań nad działalnością agenturalną i operacyjną słuŜb bezpieczeństwa
PRL lub innych państw komunistycznych (dalej zwanych łącznie: „komunistycznym aparatem
przemocy”) w szeregach harcerstwa, w szczególności tych środowisk, które stworzyły w roku
1989 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

2. Rada Naczelna wzywa wszystkie byłe i obecne instruktorki oraz byłych i obecnych
instruktorów ZHR, urodzonych przed 1 sierpnia 1972, którzy w czasach PRL pełnili
jakiekolwiek funkcje instruktorskie w organizacjach i ruchach harcerskich, o wystąpienie do
Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnienie materiałów zgromadzonych w jego zasobach
oraz o przekazanie ich zawartości Zespołowi Historycznemu ZHR w celu wykorzystania do
sporządzenia stosownych opracowań historycznych, a takŜe do udostępnienia Zespołowi
Historycznemu ZHR wszystkich innych informacji lub dokumentów mogących pomóc w
odkrywaniu prawdy o działalności agenturalnej komunistycznego aparatu przemocy w
środowiskach harcerskich. Zespół Historyczny ZHR ma obowiązek przekazywać odpowiednio
Naczelniczce Harcerek i Naczelnikowi Harcerzy wszelkie informacje dotyczące ujawnionych
byłych agentów lub współpracowników komunistycznego aparatu przemocy, znajdujących się
na listach instruktorskich ZHR niezwłocznie po powzięciu wiadomości w tym przedmiocie.

3. Zobowiązuje się wszystkie instruktorki i wszystkich instruktorów ZHR, a takŜe członków Kół
Przyjaciół Harcerstwa, harcerki starsze i harcerzy starszych, urodzonych przed 1 sierpnia
1972 roku (dalej zwanych łącznie: „zobowiązanymi”), do złoŜenia na ręce odpowiednio
Naczelniczki Harcerek lub Naczelnika Harcerzy, za pośrednictwem właściwych komendantek
lub komendantów chorągwi lub namiestniczek/namiestników, a w przypadku członków Kół
Przyjaciół Harcerstwa – na ręce Przewodniczącego ZHR za pośrednictwem właściwych
przewodniczących zarządów okręgów, w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2007 roku,
pisemnych oświadczeń, w których zobowiązani:
(a) potwierdzą, iŜ nie byli współpracownikami komunistycznego aparatu przemocy, lub
(b) ujawnią, iŜ byli współpracownikami komunistycznego aparatu przemocy, przy czym w
takim przypadku zobowiązani mają obowiązek jednoczesnego przedstawienia szczegółowych
wyjaśnień co do charakteru tej współpracy wraz z podaniem przyczyn i okoliczności jej
podjęcia, a w razie konieczności – udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania odpowiednio
Naczelniczki Harcerek lub Naczelnika Harcerzy lub Przewodniczącego ZHR.
Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy, członkowie Zespołu
Historycznego, Komisji Harcmistrzowskich, Sądu Harcerskiego oświadczenia, o których mowa
w § 1 pkt 3 powyŜej składają w terminie do 31 maja 2007 r.

4. Dalsza działalność w ZHR zobowiązanych, którzy złoŜą oświadczenia wskazane w § 1 pkt 3
(b) powyŜej będzie moŜliwa jedynie w przypadku ich szczerego zadośćuczynienia osobom
pokrzywdzonym oraz o ile odpowiednio Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy lub
Przewodniczący ZHR w sprawach KPH, we współpracy, w razie konieczności, z Komisjami
Harcmistrzowskimi, nie uznają, Ŝe ich działalność, o której mowa w § 1 pkt 3 (b) powyŜej, w
raŜący sposób naruszyła Prawo Harcerskie.

5. Zobowiązuje się Naczelniczkę Harcerek, Naczelnika Harcerzy i

Przewodniczący ZHR w

sprawach KPH do zwolnienia ze Związku lub wydania polecenia odpowiednim władzom, o
których mowa w § 7a ust. 4 Statutu Związku, zwolnienia ze Związku z powodu raŜącego
naruszenia obowiązku wynikającego z § 13 ust. 2 Statutu Związku, zobowiązanych, którzy
złoŜą nieprawdziwe oświadczenia określone w § 1 pkt 3 (a) powyŜej lub nie wykonają
obowiązku określonego w § 1 pkt 3 (b) powyŜej. Informacja o zwolnieniu ze Związku oraz
przyczynie zwolnienia zostanie podana do wiadomości ogółu instruktorek i instruktorów za
pośrednictwem komendantek lub komendantów chorągwi lub namiestniczek/namiestników
albo w inny sposób, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu do odwołania lub po

ostatecznym orzeczeniu Sądu Harcerskiego podtrzymującym decyzję o zwolnieniu ze
Związku, przy czym w takim przypadku do wiadomości ogółu instruktorów podana zostanie
takŜe treść orzeczenia Sądu Harcerskiego wraz z uzasadnieniem.

6. Obowiązkom, o których mowa w niniejszym paragrafie, przed przyjęciem do Związku,
podlegają takŜe osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 rokiem, które:
(a) wstępują do Związku,
(b) są byłymi instruktorkami lub byłymi instruktorami powracającymi do słuŜby w Związku

§2
1.

Traci moc uchwała nr 75/1 z dnia 4 czerwca 2005 roku, określająca zasady przeprowadzenia
autolustracji przez instruktorów ZHR.

2.

Z obowiązku wynikającego z § 1 pkt 3 (a) niniejszej uchwały zwolnione są osoby, które
wykonały uchwałę nr 75/1 z dnia 4 czerwca 2005 r..
§3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnictwu ZHR.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

