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TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z " d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 173. Zarządzenie Rady Ministr6w z cłDia 
8 kwietnia 1936 r. o nacl8niu statutu stoW8l'zysze

'Dia "Związek Harcentwa Polskiego". 

WYSZEDŁ Z DRUKU Nr. 28 , DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 20 KWIETNIA 1936 R" ZAWIERAJACY 
rrRESć NASTĘPUJACA: 

USTAWY: 

Poz. 216 - z dnia 4 kwietnia 1936 r. o przeję
ciu przez Skarb Państwa niekt~rych zobowiązań fi
nansowych m. Gdyni. 

Poz. 211 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odstą
pieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwo
wych na cele rozbuclOUlY miasta. 

Poz. 218 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zamia
nie nieruchomości państwowej (Ambasada R. P. w 

. Paryżu). ' 
, Poz. 219 - z dnia, 9 kwietnia 1936 r. o uregu
Iowamu stanu. pt:lZtPMto niekhjrych gruntów, wy-

, ,'fJ)('cuzczpnychna celeobron~ Prifutwa. " , 
. . P.oz. . . 220 :""", .z. d'niQ . 91iwt~tniti 1936 r. ó wy

, ,},laszdeniu nierucho,mości na cele budowy portów 
i innych. urządzeń morskich. 
, Poz. 221 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. o użyciu 

broni przez wartowników cywilnych, będących pod 
nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Poz. 222 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. w spra
wie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o cza
.. ie pracy w przemyśle i handlu. 

Poz. 223 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. o likwi
dacji Tymczasowej Kasy Przezorności Pracowni
ków Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze ro-
syjskim. . 

Poz. 224 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zatwier
'dzeniu zmian statutu Banku Polskiego. 

DEKRETY PREZYDENT A RZECZYPOSPOLI
TEJ: 

Poz. 225 - z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Fundu
$Zu Obrony Narodowej. 

Poz. 226 - z dnia 11 kwletńia 1936 r. w spra
wie zmiany przepisów o Policji Państwowej. 

ROZPORZA,DZENIA RADY MINISTRÓW: 
Poz. 221 - z dnia 8 kwietnia 1936 r. w spra

wie przeprowadzenia spisu ludności miasta Gdyni. 
P,-z. 228. - z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uzna

niu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa pOlSkie-I 
g'o" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

ROZPORZA,DZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 229 - Opieki Społecznej z dnia 17 mar
ca 1936r. o pielęgniarstwie. 

Poz. 230 - Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. w 
porozumieniu z Ministrami: Przemysiu i Handlu 
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozpo
rządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie 
wzrotu cia przy wywozie niektórych towarów. 

Poz. 231 - Skarbu z dnia 1 kwietnia 1936 r. 
w sprawie opiat stemplowych od pism, sporzqdza
nych w związku z konwencją i uporządkowaniem 
długów rolniczych. 

Poz. 232 - Spraw Wojskowych z dnia 1 kwiet
nia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw We
wnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na 
klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za 
kwatery stale, dostarczane przez zarzqdy ~min na 
podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o 
zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. 

Poz. 233 - Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 
9 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Mini
strami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian 
w rozporządzeniu z dnia 1 fi!rudnia 1926 r. do usta
wy o wykonaniu reformy rolnej. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

173. 

ZARZĄDZENIE RADY MlNISTROW 

z dnia 8 kwietnia 19361:. 

o nadania statutu stowarzyszeaiu "Związek Har
cerstwa Polskiego". 

Na podstawie art 47 ust> 2 i 3, p~awao sto
warzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 94, poz. 808) i § a;'ozporz"dzenia Ra
dy Ministrów z,dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu 
stowarzyszenia "Związ,ek Harcerstwa Polskiego" 
za stowarzyszenie wyższej utYtecznoś(:i (Dz. U. 
R. r., Nr~ 28, poz. 228) , zarz,dza , się, ,co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się dołączony ' do zarządzenia niniej
szego statut stowarzyszeniu wytszej użyteczności 
"Zwi"zek Harcerstwa Polskiego". ' 

§ 2. 

Stowarzyszenie "Związek Harcerstwa , Pol
skiego", zarejestrowane w Komisariacie Rz"du m. 
st. Warszawy dnia 16 listopada 1932 pod Nr. 1821, 
wykreśla się z rejestru stowarzyszeń. 

53. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem 
ogłoszenb. 

Prezes Rady Ministrów: 
:(-) Marjan Zyndram-Kościalkowslt'. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-l Wł. Raczkiewicz. 

Zat,czaik do Earz"clzeaia Rady Mini
strów z dnia 8 kwietaia 1936 1'. (poz. 173). 

STATUT 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

R oz d z i a ł I. 

Nazwa. charakter, cel i środki cIzielania. 

5 1. 

(1) Stowarzyszenie nosi nazwę: "Zwi"zek 
Harcerstwa Polskiego (Z. H. P.)". ' 

(2) Związek , Har<:erstwa Polskiego (Z. H. P.) 
jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności w ro
zumieniu prawa o stowarzyszeniach. 

(3) Terenem działalności Związku jest obszar 
Państwa Polskiego. Siedzib" władz naczelnych 
Z. H. P. jest m. st. Warszawa. 

§ 2. 

Z. H. P., jako stow~r:zyszenie wyższej użytecz
ności, zgodnie z art. 48 prawa o st9warzyszeniach, 
posiada osobowość prawną i może przyjmować 
zapisy 'i darowizny oraz nabywać i zbywać mają
tek ruchomy i nieruchomy bez ograniczeń i bez 
potrzeby uzyskiwania pozwoleń, przewidzianych 
w przepisach specjalnych, regulujących sprawy za
pisów, darowizn oraz nabywania majątku przez 
osoby fizyczne i prawne. 

53. 

Patronem ideowym Zwi"zku Harcerstwa Pol· 
skie~o jest Marszałek Józef Piłsudski. 

5 4. 

Z. H. P. ma na celu: 
a) wychowanie metodami harcerskiemidriel

nych, prawych i zdolnych do poświęceń lu· 
dzi wmyśl Przyrzeczenia i Prawa Ha·rcer-

, skiegoj 
h) przygotowanie młodzieży d9 świadomei~ 

czynnej i ofiarnej służby dla Państwa Pol· 
skiego, opartej na Jego umiłowaniu i , żoł
nierskiej gotowości do Jego obrony, bez
interesowności, karności 'obywatelskiej 
i honorzej 

c) wprowadzenie zas~d ideologji harcerskiej 
do życia publiczne gOj , , 

dl pomoc w pracy harcerskiej polskiej mlo
' dzieży po'za granicami kraju i współdzia
łanie z międ~ynarodowym ruchem skauto
wym. 

5 5 . 

" (1) Wychowanie młodzieiy harcerskiej op~era 
się na ~$a.dach. etyki chrze~ijań~ki~j. - ,.., ,., 

(2)PooStaw" ideologji harcerskiej jest , P,rzy~ 
rzeczenie,i Prawo Harcerskie, które brzmi" nastę~ 
pu;ąco: 

Prtyrzeczenie Harcerskie: 
,;Mam S'Zczer" wolę calem życiem pełnić 

służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu". 

Prawo Harcerskie: 

1. Harcerz służy Bogu 
i Polsce i sumiennie 
spełnia swoje obo
wiązki. 

2. Na słowie harcerza 
polegaj jak na Za
wiszy. 

3. Harcerz jest poży
teczny i ' niesie po
moc bliźnim. 

4. Harcerz w ka..żdym 
widzi bliźniego, a 
za brata uważa ka
żdego innego har
cerza. 

5. Harcerz postępuje 
po rycersku. . 

6. Harcerz ' miłuje 
przyrOdę i stara się 
j" poznać. 

7. Harcerz jest kamy 
i posłuszny rodzi
com i wszystkim 
swoim przełożO
nym. 

8. Harcerz jest ~ 
wsze pogodny. 

9. Harcerz jest o
szczędny i ofiarny. 

10. Harcerz jest czy
sty w myśli, mowie 
i uczynkachj nie 
pali tytoniu i nie pi
je napojów alkoho
lowych. 

1. Harcerka służy Bo
gu i Polsce i su
miennie spełnia 
swoje obowiązki. 

2. Na słowie harcerki 
polegaj jak na Za
wiszy. . ' 

3. Harcerka ' jest po
żyteczna i niesie 
~moc bliźnim. 

, 4. Harcerka w każ
dym widzi bliźnie~ 
go, a za siostrę u
W8Źa każdą inną 
harcerkę. 

S. Harcerka postępuje 
po . rycersku. 

6. Harcerka miłuje 
przyrodę i stara się 
j" poznać. 

7. Harcerka jest _ kar
na i posłuszna ro
dzicom i wszystkim 
swo~m przełóżo: 
nym. 

8. Harcerka jest za
wsze pogodna. 

9. Harcerka jest o
szczędna i ofiarna. 

10. Ha.rcerka jest czy
sta w myśli, mowie 
l uczynkach; nie 
pali tytoniu i nie pi
je napojów alkoho
lowych. 

(.3) Naczelna Rada Harcerska za zgodą wła
dzy nadzorczej może ustalić inne sformułowa·nie 
zasad Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego dla zu
chów i starszych harcerzy. 

§ 6. 

(1) Dla osiągnięcia swych celów Z. H. P.: 
al organizuje członków i uczestników w od

powiednie jednostki organizacyjne (§ 18'. 


