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Zasady dzia³ania harcerskich krêgów kleryckich ZHR
(Instrukcja Naczelnictwa ZHR przyjêta uchwa³¹ nr 100/4 z dnia 16 marca 2000 r.
zmieniona uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr 35/02 z dnia 25.05.2002 r.)
§1
Harcerski Kr¹g Klerycki ZHR - zwany dalej "Krêgiem", w skrócie "HKK" - dzia³a na
podstawie "Regulaminu Krêgów Starszego Harcerstwa ZHR", z wy³¹czeniem mo¿liwoœci
koedukacji oraz z uwzglêdnieniem poni¿szych zasad.
§2
Cele dla których powo³uje siê Harcerski Kr¹g Klerycki ZHR:
a) przygotowanie merytoryczne i praktyczne alumnów wy¿szych seminariów
duchownych - zakonnych i diecezjalnych - do podjêcia funkcji kapelanów w ZHR,
z mo¿liwoœci¹ wykorzystania umiejêtnoœci dla duszpasterskiego po¿ytku wszystkich
organizacji harcerskich w kraju i za granic¹ (w razie oczywistej potrzeby ).
b) propagowanie harcerskiego stylu bycia w krêgach duchowieñstwa jako sposobu na
pog³êbienie i ubogacenie czasowej i permanentnej formacji kap³añskiej i zakonnej.
§3
Kr¹g realizuje postawione cele w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci:
a) na p³aszczyŸnie Krêgu, w szczególnoœci przez zbiórki; biwaki; rajdy; obozy;
wycieczki; szkolenia; kursy; prelekcje;
b) na p³aszczyŸnie seminarium, diecezji b¹dŸ prowincji zakonnej, w szczególnoœci przez:
przyk³ad osobisty; tworzenie kó³ przyjació³ harcerstwa; spotkania; sympozja;
wyk³ady; prelekcje; wystawy;
c) na p³aszczyŸnie duszpasterstwa okrêgu w którym dzia³a, jako pomoc dla kapelana
okrêgu, w szczególnoœci przez: akcje ewangelizacyjne; organizowanie - liturgii,
rekolekcji, harcerskich dni skupienia, uczestnictwo w radzie duszpasterskiej okrêgu;
odwiedziny obozów, zimowisk, biwaków;
d) na p³aszczyŸnie chor¹gwi w której sk³ad wchodz¹, w szczególnoœci przez: pracê
wychowawcz¹ w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ZHR; s³u¿bê
instruktorsk¹ - w kapitu³ach stopni harcerskich, komisjach stopni instruktorskich,
maj¹c na wzglêdzie pierwszoplanowe zadania zwi¹zane z prac¹ duszpastersk¹.
§4
1. Aby Kr¹g zosta³ zarejestrowany musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
a) co najmniej 3 cz³onków,
b) prowadz¹cy posiadaj¹cy stopnie: przewodnika i harcerza orlego,
c) ustalony regulamin wewnêtrzny okreœlaj¹cy zasady powo³ania (wyboru)
prowadz¹cego, strukturê, szczegó³owe zasady pracy Krêgu w tym przyjmowanie
nowych cz³onków, terytorialny zasiêg dzia³ania, oraz inne postanowienia wymagane
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przez niniejszy regulamin.
2. Gdy Kr¹g nie spe³nia warunków wymienionych w pkt. 4.1. mo¿e byæ zarejestrowany jako
próbny.
3. Z uwagi, ¿e uczestnictwo w Krêgu dotyczy wy³¹cznie cz³onków Organizacji Harcerzy,
powo³anie b¹dŸ rozwi¹zanie Krêgu jest og³aszane rozkazem Naczelnika Harcerzy,
natomiast mianowanie i zwalnianie prowadz¹cego jest og³aszane rozkazem w³aœciwego
komendanta chor¹gwi.
§5
Rozpoczêcie dzia³alnoœci Krêgu wymaga zgody wyra¿onej (przynajmniej w formie ustnej)
przez prze³o¿onych seminarium oraz zg³oszenia Naczelnemu Kapelanowi Zwi¹zku
i Przewodnicz¹cemu Rady Krajowej Harcerskich Krêgów Kleryckich ZHR wraz
z wewnêtrznym regulaminem.
§6
Cz³onkiem Krêgu mo¿e byæ ka¿dy zakonnik, alumn, diakon, prezbiter oraz honorowo biskup
Koœcio³a Rzymsko-Katolickiego, który pragnie zostaæ cz³onkiem ZHR. Zasady cz³onkostwa
honorowego oraz ewentualna przynale¿noœæ œwieckich harcerzy powinna byæ okreœlona
w wewnêtrznym regulaminie Krêgu.
§7
Alumni seminariów duchownych, przy których nie ma Krêgu powinni utrzymywaæ kontakt
z Krêgiem terytorialnie najbli¿szym.
§8
W razie potrzeby Kr¹g mo¿e posiadaæ opiekuna ze strony w³adz seminaryjnych. Relacje
z opiekunem okreœla siê w wewnêtrznym regulaminie Krêgu.
§9
Rada Krajowa Harcerskich Krêgów Kleryckich ZHR, zwana dalej "Rad¹":
a) koordynuje pracê Krêgów oraz udziela im pomocy programowej,
b) ustala - zgodnie z niniejszymi "Zasadami" -wytyczne obowi¹zuj¹ce wszystkie Krêgi,
c) pilotuje oraz inicjuje powstawanie nowych Krêgów,
d) wspó³praca na p³aszczyŸnie programowej z Naczelnym Kapelanem Zwi¹zku oraz
Rad¹ Duszpastersk¹ Zwi¹zku,
e) wybiera Przewodnicz¹cego Rady,
f) wybiera Kapitu³ê Odznaki Ogólnopolskiej cz³onków HKK ZHR.
§ 10
Radê tworz¹ wszyscy instruktorzy dzia³aj¹cy w HKK ZHR, Naczelny Kapelan Zwi¹zku lub
kap³an delegowany przez Naczelnego Kapelana, dzia³aj¹cy na podstawie pisemnego
upowa¿nienia.
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§ 11
Zbiórka Rady jest prawomocna bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych w niej osób pod
warunkiem, ¿e jest obecny na niej Naczelny Kapelan Zwi¹zku lub upowa¿niona przez niego
osoba, zaœ wszystkie Krêgi Kleryckie zosta³y powiadomione o miejscu i terminie zbiórki nie
mniej ni¿ dwa tygodnie przed planowan¹ zbiórk¹. Pierwsz¹ zbiórkê Rady zwo³uje Naczelny
Kapelan Zwi¹zku.
§ 12
Szczegó³owe zasady dzia³ania Rada okreœla w swoich uchwa³ach, stosownie do potrzeb.
§ 13
Na czele Rady stoi Przewodnicz¹cy Rady wybrany spoœród jej cz³onków na okres 2 lat. Wybór
Przewodnicz¹cego Rady wymaga zatwierdzenia przez Naczelnego Kapelana ZHR,
wyra¿onego za zgod¹ odpowiedniego prze³o¿onego partykularnego.Wybór Przewodnicz¹cego
Rady og³oszany jest w rozkaziem Naczelnika Harcerzy.
§ 14
Przewodnicz¹cy Rady powinien powo³aæ zespó³ do wspó³pracy w dowolnym sk³adzie, po
konsultacji z Naczelnym Kapelanem Zwi¹zku oraz og³osiæ jego sk³ad w wydawanym
okólniku. Kadencja zespo³u koñczy siê wraz z kadencj¹ Przewodnicz¹cego Rady.
§ 15
Przewodnicz¹cy Rady:
a) wydaje raz w miesi¹cu pisma okólne, które powinno dotrzeæ do zarejestrowanych
Krêgów,
b) utrzymuje sta³y kontakt z Naczelnym Kapelanem Zwi¹zku,
c) utrzymuje sta³y kontakt z prowadz¹cymi poszczególne Krêgi.
d) utrzymuje sta³y kontakt z Kapitu³¹ Odznaki HKK ZHR.
e) przeprowadza doroczn¹ ankietê, z której uzyska szczegó³owe informacje na temat
aktualnej kondycji poszczególnych HKK ZHR,
f) zwo³uje zbiórki Rady, przynajmniej raz w roku (lub czêœciej w razie oczywistej
potrzeby,
g) organizuje wraz z zespo³em doroczny Z³az HKK ZHR. Organizacja Z³azu mo¿e byæ
zlecona jednemu z zarejestrowanych Krêgów.
§ 16
Odznak¹ HKK ZHR jest stylizowany krzy¿ maltañski z wpisanym krêgiem, na którym
widnieje napis HARCERSKI KR¥G KLERYCKI, w którego centrum znajduje siê lilia ZHR
z bia³o-czerwon¹ wstêg¹ w pierœcieniu. Odznaka noszona jest na prawej kieszeni bluzy
mundurowej (wzór Odznaki w za³¹czniku nr 1).
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§ 17
Odznaka jest przyznawana cz³onkom HKK ZHR, z wy³¹czeniem ewentualnych uczestników
œwieckich, którzy z³o¿yli Przyrzeczenie Harcerskie, zdobyli stopieñ æwika oraz podejmuj¹
czynn¹ pracê na p³aszczyznach okreœlonych w §. 3., osi¹gaj¹c wymierne wyniki tej pracy.
§ 18
Odznakê przyznaje kapitu³a w sk³adzie: starszy kapitu³y, zastêpca starszego kapitu³y,
Naczelny Kapelan Zwi¹zku lub kap³an przez niego delegowany na piœmie, sekretarz i dwóch
cz³onków.
§ 19
Aby otrzymaæ Odznakê nale¿y starszemu kapitu³y przedstawiæ pisemny wniosek z proœb¹ oraz
udokumentowaæ spe³nienie warunków zawartych w § 17., wraz z opini¹ prowadz¹cego Kr¹g,
do którego nale¿y ubiegaj¹cy siê o Odznakê.
§ 20
Szczegó³owe przepisy co do wybicia Odznak, ponoszenia kosztów wybicia, numeracji,
kolporta¿u oraz inne niezbêdne przepisy wydaje Naczelnictwo ZHR, w stosownych
instrukcjach dotycz¹cych niniejszych Zasad.
§ 21
Zadaniem Kapitu³y jest weryfikacja wniosków o przyznanie Odznaki. Decyzje Kapitu³y
og³aszane s¹ w rozkazie w³aœciwego prowadz¹cego Kr¹g.
§ 22
Kapitu³a Odznaki wybierana jest przez Radê w sk³adzie zapisanym w pkt. 18., na okres dwóch
lat. Animatorem prac Kapitu³y jest starszy kapitu³y.
§ 23
Kapitu³a Odznaki ma obowi¹zek spotykania siê przynajmniej dwa razy w roku, (lub czêœciej
w zale¿noœci od potrzeb), prowadzenia ewidencji wydawanych odznak oraz wydawania
stosownych dokumentów, okreœlenia g³ównych zasad obrzêdowoœci wrêczenia Odznaki, które
powinny byæ opisane w wewnêtrznym regulaminie ka¿dego Krêgu.
§ 24
Szczegó³owe zasady funkcjonowania okreœla, Kapitu³a Odznaki uchwa³ami, stosownie do
potrzeb.
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