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ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Regulamin kapelanów harcerskich ZHR
(zatwierdzony Uchwałą ZHR nr 296/4 z dnia 21 lutego 2015 r.)
§1
1) Kapelanem harcerskim może zostać kapłan, który złożył Przyrzeczenie Harcerskie i
przestrzega Prawa Harcerskiego oraz któremu powierza się stałą troskę pasterską nad
jednostką organizacyjną Związku.
2) Zasady członkostwa kapelanów harcerskich w ZHR i ich uczestnictwa w działalności
Związku określa Statut ZHR.
3) Duszpasterzem harcerskim może zostać kapłan, któremu powierza się stałą troskę
pasterską nad jednostką organizacyjną Związku, a który nie jest harcerzem.

§2
1) Zarząd okręgu może zwrócić się z pisemną prośbą do biskupa (lub równoważnej
władzy kościelnej innych wyznań chrześcijańskich), który jest przełożonym kandydata
o mianowanie go w zależności od potrzeb duszpasterskich na funkcję kapelana lub
duszpasterza danej jednostki organizacyjnej Związku (drużyny, hufca chorągwi,
okręgu, szczepu), przy czym wniosek taki jest konieczny przy powoływaniu kapelana
lub duszpasterza okręgu.
2) Wniosek o mianowanie kapelana Organizacji Harcerek/Organizacji Harcerzy składa
Naczelnictwo ZHR.
3) Kapelana lub duszpasterza odwołuje biskup (lub równoważna władza kościelna
innych wyznań chrześcijańskich), który jest jego przełożonym, na wniosek
Naczelnictwa lub właściwego zarządu okręgu, w porozumieniu z daną jednostką albo
z własnej inicjatywy.

4) Zakres uprawnień i obowiązków kapelana lub duszpasterza określa się w odniesieniu
do „Zasad wychowania religijnego w ZHR” oraz norm regulujących posługę
duszpasterską danego wyznania chrześcijańskiego.
5) Zarząd okręgu zobowiązany jest do poinformowania Kapelana Naczelnego Związku o
powołaniu bądź odwołaniu kapelana lub duszpasterza jednostki organizacyjnej
Związku przesyłając kopię dekretu lub innego dokumentu odpowiedniej władzy
kościelnej.

§3
Kapelan uczestniczy czynnie w pracy harcerskiej, mając osobisty kontakt z harcerkami i
harcerzami oraz prowadząc wspólnie z instruktorkami i instruktorami stałą formację
duchową członków jednostki organizacyjnej.

§4
Kapelan i duszpasterz harcerski w swym działaniu:
1) Współpracuje z Kapelanem Naczelnym Związku i odpowiednio z kapelanami
organizacji, okręgu i chorągwi,
2) Uwzględnia ustalenia i zalecenia Rady Duszpasterskiej Związku.

§5
Kapelan ma prawo uczestniczyć w pracach Rady Duszpasterskiej Związku w zasadach
przewidzianych w jej regulaminie.

Załącznik nr 1
Wzór prośby do biskupa katolickiego o mianowanie kapelana lub duszpasterza ZHR

Miejscowość, Data
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Zarząd Okręgu ……………….
Adres siedziby okręgu

J.E. Ks. (Kardynał/Arcybiskup/Biskup) ….
Biskup (nazwa diecezji - np. gdański)

Zgodnie z Regulaminem kapelanów i duszpasterzy harcerskich ZHR, na podstawie
Kan. 564 i 565 KPK, zwracamy się z uprzejmą prośbą o mianowanie ks. (o.) NN, na funkcję
kapelana/duszpasterza (nazwa jednostki organizacyjnej ZHR).

Podpisy

