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XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP 

Informacja w sprawie delegatów 

/16 listopada 2016 r./ 

 

 

 

Autorzy dokumentu: 

Koordynator XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP – hm. Justyna Sikorska 

Radca prawny ZHP – Rafał Borek 



Podstawy prawne: 
Statut ZHP 

Ordynacja Wyborcza ZHP 

Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie ZHP 

Decyzja Przewodniczącego ZHP z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 

Uchwała w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych 

Uchwała Nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o 

członkostwo ZHP 

Uchwała Nr 10/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wykładni postanowień 

§ 24 pkt 4 Statutu ZHP w związku z postanowieniami § 26 Statutu ZHP (utrata członkostwa na skutek nieopłacenia 

podstawowej składki członkowskiej) 

Zgodnie z treścią § 66 ust. 1 Statutu ZHP, w Zjeździe ZHP biorą udział z głosem decydującym m. in. delegaci wybrani w 

hufcach lub rejonach hufców. Na podstawie § 66 ust. 3. Statutu ZHP Delegaci  

na Zjazd ZHP wybrani w hufcach lub rejonach hufców zachowują ważność mandantów do czasu zwołania następnego 

zjazdu zwykłego ZHP, mając praw udziału z głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych ZHP zwoływanych w 

trakcie kadencji. 

Uchwałą nr 76/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. doszło do określenia liczby delegatów na XXXVIII Zjazd 

ZHP, wybieranych w poszczególnych chorągwiach. Zestawiając przywołaną tu uchwałę z treścią § 66 ust. 1 pkt 1) 

Statutu ZHP w związku z § 66 ust. 3 Statutu ZHP przyjąć należy, że skoro delegaci na Zjazd ZHP wybrani w hufcach lub 

rejonach hufców zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zjazdu zwykłego ZHP, mając prawo 

udziału z głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych ZHP zwoływanych w trakcie kadencji, to liczba tych 

delegatów, pochodzących  

z wyborów dokonywanych w hufcach lub rejonach hufców, którzy powinni brać udział (z głosem decydującym), w 

Zjeździe Nadzwyczajnym planowanym na kwiecień 2017 roku, powinna pokrywać się z tym, co wynika z Uchwały nr 

76/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. Tylko wówczas możliwe będzie bowiem pełne zrealizowanie 

postanowień § 66 ust. 3 Statutu ZHP.  

Na podstawie pkt 31 Ordynacji Wyborczej ZHP jeżeli wybrany delegat traci prawo udziału w Zjeździe ZHP z głosem 

decydującym bądź zrezygnuje z mandatu delegata, w celu wyboru delegata może być powtórnie zwołana zbiórka 

wyborcza hufca lub rejonu hufców.  

Na podstawie § 37 ust. 1. Statutu ZHP czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, 

którzy opłacili podstawową składkę członkowską. 

Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu ZHP mandat członka władz ZHP wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na 

skutek: 

1) ustania członkostwa ZHP, 

2) rezygnacji z mandatu, 

3) odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy, 

4) prawomocnego orzeczenia sądu harcerskiego, 

5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigana z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

6) zmiany sytuacji życiowej doprowadzającej do kolizji z postanowieniami, o których mowa §37 Statutu ZHP. 
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Opis sytuacji, w których delegat utracił prawo udziału w Zjeździe 
ZHP z głosem decydującym: 
 

DELEGAT ZREZYGNOWAŁ Z MANDATU 

Taka sytuacja wprost regulowana jest przez pkt 31 Ordynacji wyborczej ZHP, zgodnie z którym, jeżeli wybrany delegat 

utraci prawo udziału w Zjeździe ZHP z głosem decydującym bądź zrezygnuje  

z mandatu delegata, w celu wyboru delegata może być powtórnie zwołana zbiórka wyborcza hufca lub rejonu hufców. 

Nie ulega wobec tego wątpliwości, że w takiej sytuacji należałoby zwołać zbiórkę wyborczą hufca (rejonu hufców), 

celem dokonania wyboru delegata.  

 

DELEGAT BYŁ WYBRANY PODCZAS ZBIÓRKI WYBORCZEJ W HUFCU (REJONIE 
HUFCÓW) NATOMIAST OBECNIE PEŁNI FUNKCJĘ KOMENDANTA LUB CZŁONKA 
GK ZHP I MA PRAWO UCZESTNICZYĆ W ZJEŹDZIE Z GŁOSEM DECYDUJĄCYM 
NA PODSTAWIE PAR. 66 UST. 1 STATUTU ZHP 

W takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, która również daje podstawy do zwołania zbiórki wyborczej hufca 

(rejonu hufców), celem dokonania wyboru delegata. Zważyć bowiem należy,  

że w związku z pełnieniem funkcji komendanta chorągwi (członka GK ZHP) pojawia się samodzielna podstawa do bycia 

delegatem na zjazd, wynikająca z postanowień § 66 ust. 1 pkt 2)-3) Statutu ZHP.  

Jedna i ta sama osoba nie może być delegatem raz z racji pełnienia określonej funkcji, przewidzianej przez § 66 ust. 1 

pkt 2)-3) Statutu ZHP, a jednocześnie z racji wyboru w hufcu (rejonie hufców),  

na podstawie § 66 ust. 1 pkt 1) Statutu ZHP. Uznać tym samym należy, że wówczas dochodzi  

do zmniejszenia się liczby delegatów na zjazd, pochodzących z wyborów w hufcach (rejonach hufców), co biorąc pod 

uwagę treść Uchwały nr 76/XXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r., z której wynika ta liczba, dodatkowo 

wskazuje na konieczność zwołania zbiórki wyborczej hufca (rejonu hufców), celem dokonania wyboru delegata. 

 

DELEGAT NIE JEST JUŻ CZŁONKIEM ZHP 

Oczywistym jest, że w takiej sytuacji nie można już w ogóle mówić o delegacie w rozumieniu Statutu ZHP oraz innych 

aktów wewnętrznych ZHP. Także wówczas należy wobec tego zwołać zbiórkę wyborczą hufca (rejonu hufców), celem 

dokonania wyboru delegata. 

 

DELEGAT NIE ZAPŁACIŁ SKŁADKI W TERMINIE (ZAPŁACIŁ PO UPŁYWIE 3 
MIESIĘCY)  

W tym przypadku istnieje dodatkowo konieczność odwołania się do treści par. 24 pkt 4) Statutu ZHP, zgodnie z 

którym, członkostwo ZHP ustaje na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej  

w terminie. Utrata członkostwa ZHP z powodu nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej  

w określonym terminie następuje z mocy prawa niezwłocznie po upływie określonego terminu  

na wpłatę podstawowej składki członkowskiej. Opublikowanie w rozkazie właściwej osoby kierującej jednostką, do 

której przydział służbowy miała osoba tracąca członkostwo, wykazu osób, których członkostwo ustało w związku z 

nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, ma charakter jedynie informacyjny. Skoro 

w takim przypadku mamy do czynienia z utratą członkostwa ZHP, to aktualność zachowują uwagi dotyczące tej 

sytuacji, w której dana osoba przestała być członkiem ZHP.  



Zwrócić przy tej okazji należy także uwagę na Uchwałę nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia  

25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, w której wskazuje się (por. pkt 3 zd. 

2), że o ile do opłacenia składki (zaległej oraz bieżącej) dochodzi po upływie 3 miesięcy  

od dnia ustania członkostwa, to wówczas stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek 

skreślenia z listy członków ZHP. W świetle przy tym innych postanowień ww. Uchwały brak jest podstaw do 

twierdzenie, że skoro doszło do pozytywnego rozpatrzenia wniosku  

o ponowne członkostwo w ZHP, to niejako z automatu odzyskiwany jest także status delegata.  

 

DELEGAT NIE ZAPŁACIŁ SKŁADKI W TERMINIE (ZAPŁACIŁ PRZED UPŁYWEM 3 
MIESIĘCY)  

Przy tej okazji dodatkowo wskazania wymaga, że zgodnie z pkt 3 Uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 

kwietnia 2015 r. w sprawie ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, osobie, której członkostwo ustało w związku 

z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z 

zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy wpłaci zaległe 

i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Raz jeszcze podkreślenia wymaga bowiem, że 

nie może być delegatem osoba, która w konsekwencji nieopłacenia w terminie podstawowej składki członkowskiej 

przestała być członkiem ZHP. Także wówczas należy przyjmować, że istnieje konieczność zwołania zbiórki wyborczej 

hufca (rejonu hufców), celem dokonania wyboru delegata.  

 
TERMINY ZBIÓREK WYBORCZYCH 
 

Do 31 stycznia 2017 roku do Biura GK ZHP (biuro.gk@zhp.pl) należy przesłać: 

-  aktualne listy delegatów na XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP, 

- ankiety delegatów w oryginale na adres Głównej Kwatery ZHP, 

- kopii protokołów posiedzeń komisji skrutacyjnych oraz uchwał i wniosków wszystkich zbiórek wyborczych, 

Rekomendujemy, żeby zbiórki wyborcze odbywały się maksymalnie do 22 stycznia 2017 r. Oznacza  

to, że graniczna data na zwołanie zbiórki wyborczej, a także spełnienie innych wymagań związanych  

z organizacją zbiórek wyborczych, przewidzianych postanowieniami pkt 22-24 Ordynacji wyborczej ZHP (ogłoszenie 

rozkazu, zamieszczenie rozkazu na stronie internetowej hufca – jeśli ją posiada, wywieszenie w siedzibie hufca, 

przekazanie do właściwej komendy chorągwi – w odniesieniu do zbiórki wyborczej hufca, a także ogłoszenie rozkazu 

komendanta chorągwi, zamieszczenie rozkazu na stronie internetowej chorągwi oraz hufców – jeśli ją posiadają, 

wywieszenie w siedzibie hufców – w odniesieniu do zbiórki wyborczej rejonu hufców, a także ogłoszenie w rozkazie 

komendanta hufca listy uczestników zbiórki wyborczej z danego hufca, z jednoczesnym przekazaniem do właściwej 

komendy chorągwi oraz umieszczeniem na stronie internetowej chorągwi oraz hufca – jeśli ją posiada), to dzień 1 

stycznia 2017 r.  

Należy pamiętać o wszystkich obowiązkach wynikających z Ordynacji Wyborczej ZHP w sprawie zwoływania zbiórek 

wyborczych, przewidzianych w szczególności postanowieniami pkt 22-24, celem uniknięcia jakichkolwiek 

wątpliwości natury formalnej, mogących stanowić ewentualną podstawę protestów. Zwrócić przy tej okazji należy 

oczywiście na to, że w zaistniałej sytuacji pkt 21 Ordynacji wyborczej ZHP znajdzie zastosowanie w takim zakresie, w 

jakim wskazuje on na to, że zbiórki zwołuje komenda hufca/komenda chorągwi. Oczywistym jest przy tym, że zbiórki 

te nie będą się odbywać zgodnie z terminarzem uchwalonym przez Radę Naczelną ZHP, skoro taki terminarz, co jasno 

wynika z pkt 19 Ordynacji wyborczej ZHP przyjmowany jest tylko i wyłącznie w przypadku zwołania zjazdu zwykłego 

ZHP.  

mailto:biuro.gk@zhp.pl
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Wyciąg z Ordynacji Wyborczej ZHP 
 

21. Zbiórkę wyborczą hufca zwołuje komenda hufca, a zbiórkę rejonu hufców komenda chorągwi, zgodnie z 

terminarzem uchwalonym przez Radę Naczelną ZHP. 

22. Informację o zwołaniu zbiórki wyborczej hufca i jej terminie ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, umieszcza 

na stronie internetowej hufca (jeśli ją posiada), wywiesza w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy 

chorągwi nie później niż na 21 dni przed terminem zbiórki.  

23. Informację o zwołaniu zbiórki wyborczej rejonu hufców i jej terminie ogłasza się w rozkazie komendanta 

chorągwi oraz na stronach internetowych chorągwi i hufców, które tworzą rejon (jeśli posiadają stronę internetową), 

wywiesza w siedzibie odpowiednich hufców, nie później niż na 21 dni przed terminem zbiórki. 

24. Listę uczestników zbiórki wyborczej z danego hufca, posiadających czynne prawo wyborcze, wraz z pełnioną przez 

nich funkcją, ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, przekazuje do właściwej komendy chorągwi, umieszcza na 

stronie internetowej chorągwi oraz hufca (jeśli ją posiada) nie później niż na 21 dni przed terminem zbiórki. 

25. Z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający 

przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy, i opłaconą podstawową składkę członkowską. 

26. Członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską i mający opłaconą podstawową składkę członkowską, którzy nie 

mają przydziału służbowego do hufca, mogą realizować prawo wyborcze w wyborach  

na delegatów na Zjazd ZHP raz, w dowolnie wybranym przez siebie hufcu lub rejonie hufców. W tym celu w terminie 7 

dni od daty zwołania zbiórki wyborczej składają pisemny wniosek do właściwego komendanta hufca o wpisanie na listę 

uczestników zbiórki. 

27. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym zgłasza 

się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zbiórki 

wyborczej. Po jej rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z 

głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z 

pkt 2. 

28. Informacja o terminie i miejscu zbiórki wyborczej oraz proponowany porządek obrad muszą być przekazane 

uczestnikom zbiórki za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż  

na 14 dni przed terminem zbiórki.  

Za prawidłowe przekazanie informacji odpowiedzialni są komendanci hufców. 

 

Załączniki 
 

1) Ankieta delegata 

2) Protokół posiedzenia komisji wyborczej  

3) Protokół posiedzenia komisji skrutacyjnej 
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