
Statutowe łamigłówki 
 

Każda organizacja, państwo, religia, czy partia polityczna posiada zbiór zasad na których się opiera. 
Dla państwa jest to konstytucja, dla religii żydowskiej jest to Tora. Dla Związku Harcerstwa Polskiego 
natomiast jest to Statut ZHP.  

Każdy z wyżej wymienionych dokumentów jest efektem ciężkiej pracy założycieli i kontynuatorów 
danej idei, lecz człowiek jest tylko istotą ludzką dlatego pewne fragmenty tekstu mogą być niezrozumiałe 
dla przeciętnego czytelnika lub dla bardziej wnikliwego oka- nieścisłe.  

Celem tego artykułu  jest ukazanie Wam, harcerzom, gdzie twórcy najważniejszego dokumentu ZHP 
nie zauważyli nic złego we fragmentach które często ze sobą nie współgrają oraz rozwianie wątpliwości na 
tematy, które często pojawiają się w dyskusjach przynajmniej mojego hufca.  

Dodam, że w ZHP jestem od 10 lat, drużynowym od 2 i starałem się nie opuszczać żadnego kursu dla 
drużynowych czy zastępowych dlatego moja wiedza o harcerstwie jest odrobinę większa od tej którą 
posiadałem wstępując do tego związku. W pewnych kwestiach oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, 
ale przy pisaniu tego artykułu starałem się być bezstronny, nie kierując się moim światopoglądem. 

Aby ułatwić Wam, zrozumienie sensu mojej wypowiedzi przy danych tematach będę wstawiał 
wycinki ze Statutu ZHP, natomiast na końcu artykułu znajdziecie link do jego pełnej i aktualnej wersji. 

 
Zacznijmy od sprawy chyba najbardziej kontrowersyjne czyli o powiązaniu ZHP z kościołem 

katolickim. Spójrzcie na ten wycinek: 
§ 2 

2. ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.  

 
A teraz porównajcie go z tym: 

§ 3 

3. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP 
uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.  

 
W moim odczuciu drugi wpis może być niekorzystny dla osób o wierze innej niż chrześcijańska. Z jednej 
strony przedstawiciel religii muzułmańskiej jako członek ZHP ma prawo do „osobistego wyboru systemu 
wartości duchowych” , ale co jeśli uniwersalne, kulturowe i etyczne wartości chrześcijaństwa są w pewnych 
miejscach sprzeczne z Koranem? 
 
Idąc dalej, myślę że większość z nas otrzymało złożyło Przyrzeczenie Harcerskie i jesteśmy zaznajomieni z 
Prawem Zucha. Jeśli nie, to przeczytajcie: 
 

§ 6 

Prawo Zucha:  

1. Zuch kocha Boga i Polskę.  
(…) 
 

Przyrzeczenie Harcerskie: 
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

 

Jeśli w ZHP mamy prawo do posiadania osobistych poglądów religijnych (w tym również ateizmu) dlaczego 

więc mamy obowiązek kochać lub pełnić służbę Bogu? Oczywiście zuch wymawiający Prawo Zucha nie jest 

na tyle samodzielny aby decydować o swojej wierze, ale przynajmniej jego rodzice powinni mieć wgląd w 

to, czego powinno przestrzegać ich dziecko w ZHP. Będąc obecnym przy niektórych Przyrzeczeniach 

Harcerskich spotkałem się z tym, aby przyjmujący Przyrzeczenie poinformował o możliwości wyboru, czy 



składający chce pełnić służbę również Bogu, ale czy nie jest to zadaniem osób piszących statut aby ukazać 

taką możliwość? Innym i może mniejszym problemem jest to, że w różnych religiach Bóg ma inne 

określenia dlatego przedstawiciel religii żydowskiej powinien mieć możliwość wymawiania słów „pełnić 

służbę Jahwe i Polsce” 

Ciekawostką jest to, że w Zobowiązaniu instruktorskim nie ma wzmianki o Bogu, a przecież instruktorem 

może zostać osoba o 16  roku życia, czyli już doskonale zorientowana w swojej religijności. 

Zobowiązanie Instruktorskie: 
Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego 
wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i 
umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie. 

 
Kończąc już sprawy wiary paragram 7 ustęp 1 traktuje o tym, że ZHP współpracuje ze związkami 
wyznaniowymi innych niż katolicki: 

§ 7 

1. ZHP współpracuje z (…) Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, (…)  

 
Tutaj mogę się jak najbardziej mylić ale nie pamiętam w swojej przygodzie harcerskiej sytuacji aby 
którykolwiek z hufców zjawił się na niekatolickiej uroczystości. 
 

Przechodząc dalej chciałbym rozwiać wątpliwości na temat pewnego popularnego stwierdzenia w 

ostatnim czasie. Na pewno wielu z nas słyszało zdanie  „członkiem ZHP staje się dopiero po wpłaceniu 

składki członkowskiej”. Otóż statut mówi co innego: 

§ 14 

1. Członkostwo ZHP powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do ZHP i uzyskania przydziału służbowego.  

 

Oznacza to, że członkiem ZHP stajemy się w momencie kiedy nasz przełożony wpisze nas do Ewidencji ZHP. 

Jeśli chodzi o składki, o których mówią paragrafy 20 i 26: 

§ 20 

1. Członkowie zwyczajni ZHP mają obowiązek: 
4) opłacać regularnie składki członkowskie 

 
§ 26 

1. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich, w tym nieopłacenia składek członkowskich 
przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

 
zapłacenie składki harcerskiej jest jedynie obowiązkiem członka ZHP a nie warunkiem jego wstąpienia do 
organizacji. 
 

Następna sprawa może wcale nie jest nieścisłością ale jest dla tych, którzy nie wiedzą, czy stopnie 
instruktorskie mają formę damską. Spójrzcie na pierwszy paragraf, ustęp 6:  
 

§ 1 

6. Postanowienia Statutu, w których mowa o harcerzu, harcerzu starszym, wędrowniku, członku starszyzny, instruktorze, seniorze, stosuje się 
odpowiednio do harcerek, harcerek starszych, wędrowniczek, członkiń starszyzny, instruktorek i seniorek. 

 



Otóż zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich zamieszczonym na stronie internetowej ZHP poszczególne 

stopnie instruktorskie odmieniają się dlatego drogie druhny kiedy będziecie już miały czerwoną podkładkę 

pod krzyżem śmiało możecie się meldować „harcmistrzyni Joanna Kowalska” ☺ 

 Kolejny problem dedykuję kadrze naszego hufca nie posiadającej stopnia instruktorskiego. Utarło 

się w naszym środowisku, że drużynowy czy przyboczny jest instruktorem. Otóż nic bardziej mylnego. Z 

błędu wyprowadzić powinny Was te 2 paragrafy: 

 
§ 17 

3. Instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie 
Harcerskie. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. 
 

§ 21 

1. Kadrę ZHP stanowią członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie. 
4.   Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych wypadkach komendant hufca może dopuścić do pełnienia funkcji 
instruktorskiej członka zwyczajnego nie będącego instruktorem, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruktorskie. 

 
Wynikają z tego dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że drużynowy czy przyboczny w danej drużynie NIE JEST 
instruktorem hufca ZHP Pabianice tylko osobą pełniącą funkcję instruktorską w danym hufcu. Myślę, że 
jest to też dobra wskazówka dla komendy hufca wysyłającej zaproszenia na których często widnieje napis 
„zapraszamy wszystkich instruktorów”. Druga informacja, którą możemy wywnioskować mówi o tym, że 
kadrą mogą zostać wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia, a myślę że znajdzie się nie jeden przyboczny w 
naszym hufcu, poniżej tego pułapu. Oczywiście to tylko przepisy i każdy drużynowy (w tym ja) da zielony 
sznur osobie z którą najlepiej mu się współpracuje, nawet jeśli nie spełnia tego wymogu. 
 

Kolejny dział poświęcam na, dla niektórych, trudne sformułowania, które nie zostały sprecyzowane 
w statucie lub zostały sprecyzowane wiele paragrafów później pomimo ich częstego używania 

 
§ 4 

1. Dla osiągnięcia swoich celów ZHP: 

 
 
Podstawowe jednostki organizacyjne to nic innego jak drużyny, gromady, kręgi i inne jednostki działające 
na zasadzie kręgu lub drużyny.  

§ 31 

1.  Podstawowe jednostki organizacyjne ZHP działające w jednym środowisku mogą łączyć się w szczepy oraz związki drużyn. Utworzenie 
szczepu i związku drużyn zatwierdza komenda hufca. 

 
Czym są związki drużyn nawet ja nie wiedziałem, na szczęście Wikipedia wspomoże każdego w potrzebie. 
W przeciwieństwie do szczepów, związki drużyn zrzeszają drużyny które nie działają w jednej szkole czy 

gminie a nawet mogą zrzeszać szczepy! 
§ 37 

1. Czynne prawo wyborcze ma kadra, która posiada opłacone składki członkowskie. 
2. Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską (…) 

 
Czynne prawo wyborcze to możliwość głosowania natomiast bierne prawo wyborcze ma osoba startująca 
w wyborach. 
 
 Pomimo tego, że hufiec ZHP Pabianice rozwiązał już problem braku zastępcy komendanta chciałbym 
zaznaczyć na przyszłość, że Statut nakazuje komendantowi hufca posiadanie chociaż jednego. Mówi o tym 
paragraf 48: 

1) zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych, 



§ 48 
 

3. Zjazd zwykły hufca: 
5) wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym co najmniej 
jednego zastępcę komendanta hufca i skarbnika hufca 

 
 Oczywiście w statucie nie może się obejść bez zagwozdek matematycznych. Zwróćcie uwagę na te 
dwa ustępy: 
 

§ 65 

1. Zjazd nadzwyczajny ZHP jest zwoływany przez:  

5) Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 komend chorągwi. 

§ 67 

5. Rada Naczelna ZHP zbiera się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją Przewodniczący ZHP lub osoba przez niego upoważniona. Radę Naczelną 
może zwołać także Centralna Komisja Rewizyjna ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady albo 1/3 komendantów chorągwi.  

 
Wyobraźcie sobie sytuację że z pewnej przyczyny zaistniała potrzeba zwołania zjazdu nadzwyczajnego ZHP 
na wniosek komend chorągwi. Aby tak się stało wniosek ten musi poprzeć 1/3 wszystkich chorągwi ZHP a w 
roku 2012 komend chorągwi jest 17. Jedna trzecia tej liczby to 5,(6). Pozostawiam pytanie do Was czy 
wobec tego wniosek musi poprzeć 6 chorągwi, czy wystarczy 5? 
 
 Przedostatnia sprawa dotyczy Sądów Harcerskich a mianowicie Naczelnego Sądu Harcerskiego. 
Przeczytajcie najpierw: 

§ 73 

2. Naczelny Sąd Harcerski jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, (…) 

 
Wynika z tego następująca ciekawostka. Załóżmy, że druh Kowalski zgłosił sprawę do NSH o niewłaściwym 
zachowaniu druhny Naczelnik ZHP. Sprawa po rozpatrzeniu zostaje odwołana. Co pozostaje zrobić 
Kowalskiemu? Oddać znowu sprawę do Naczelnego Sądu Harcerskiego. Jaka jest szansa, że ten sam Sąd 
zmieni nagle zdanie? 
 
 Na koniec, chciałbym rozwiać pewną wątpliwość dotyczącą Krzyża Harcerskiego. Przypominam 
sobie sytuację kiedy poprosiłem harcerza z mojej drużyny aby pokazał mi i opisał co oznaczają 3 żołędzie i 2 
oliwki znajdujące się na moim Krzyżu. Bez problemu opisał, że chodziło o 3 powstania (lub rozbioru) i dwie 
wojny światowe ale ze wskazaniem ich na wieńcach miał już problem. Tak samo ja. Zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do Statutu oliwki i żołędzie znajdują się na wzorze Krzyża Harcerskiego. Być może nie ma ich na 
fizycznych odpowiednikach ze względu na ułomną technologię wykonania lub to, że ten element symboliki 
nie jest tak popularny jak pozostałe symbole na Krzyżu. Pozwoliłem sobie zaznaczyć obiekty 
zainteresowania poniżej: 

Załącznik nr 2 do Statutu ZHP 

1. Krzyż Harcerski  

 


