Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 92/2
z dnia 28 czerwca 2008 r.
w sprawie wykładni § 25 ust. 6 Statutu ZHR

Na podstawie § 18 ust. 3 lit. e Statutu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Rada Naczelna
ZHR uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przez udział w innych władzach Związku, którego – z wyjątkiem udziału w Zjeździe ZHR
oraz zjazdach okręgów – nie moŜna łączyć z członkostwem w Sądzie Harcerskim, Komisji
Rewizyjnej Związku oraz komisji rewizyjnej okręgu naleŜy rozumieć pełnienie funkcji
(członkostwo) w Naczelnictwie, Radzie Naczelnej, zarządzie okręgu, zarządzie obwodu,
zarządzie KPH oraz pełnienie funkcji druŜynowej i druŜynowego, hufcowej i hufcowego,
komendantki i komendanta związku druŜyn, komendantki i komendanta chorągwi,
namiestniczki Naczelniczki Harcerek i namiestnika Naczelnika Harcerzy, przewodniczącej
i przewodniczącego kręgu harcerstwa starszego lub przewodniczącej i przewodniczącego
kręgu instruktorskiego, a takŜe pełnienie obowiązków (p.o.) na którejkolwiek z tych funkcji.
2. Członkowie Sądu Harcerskiego nie mogą, poza ograniczeniami wymienionymi w ust. 1,
łączyć swoich funkcji z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Związku i w komisji rewizyjnej
okręgu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku i komisji rewizyjnej okręgu nie mogą, poza
ograniczeniami wymienionymi w ust. 1, łączyć swoich funkcji z członkostwem w Sądzie
Harcerskim, a ponadto członkostwa w Komisji Rewizyjnej Związku nie moŜna łączyć z
członkostwem w komisji rewizyjnej okręgu.

§ 2.
NiezaleŜnie od ograniczeń wymienionych w § 1, członkowie Sądu Harcerskiego oraz Komisji
Rewizyjnej Związku i komisji rewizyjnych okręgów powinni unikać pełnienia innych funkcji
oraz podejmowania się zadań w ZHR, które przeszkadzałyby im w pełnieniu obowiązków lub
mogły osłabiać zaufanie do ich bezstronności. Biorąc powyŜsze pod uwagę naleŜy stwierdzić,
Ŝe członek Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej Związku lub komisji rewizyjnej okręgu, na
którym spoczywa zakaz udziału w innych władzach Związku, moŜe być pełnomocnikiem
zarządu okręgu wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie powodowałoby to ograniczeń w
naleŜytym wykonywaniu funkcji w Sądzie Harcerskim lub komisji rewizyjnej. W konkretnych
przypadkach mocodawca oraz członek wymienionych organów musi zawsze ocenić zakres
pełnomocnictwa planowanego do udzielenia przez zarząd okręgu i – w przypadku pojawienia
się konfliktu interesów – nie udzielić tego pełnomocnictwa lub odmówić przyjęcia
pełnomocnictwa

lub

natychmiast

wypowiedzieć

pełnomocnictwo

juŜ

udzielone.

W

szczególności dotyczy to stałego stosunku pełnomocnictwa, w wyniku którego pełnomocnik
staje się de iure i de facto wykonawcą i wyrazicielem woli zarządu okręgu w sprawach
podlegających - według Statutu ZHR i regulaminów - jurysdykcji Sądu Harcerskiego lub tej
komisji rewizyjnej, której jest członkiem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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