Naczelnictwo
Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98

e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Regulamin Kół Przyjaciół Harcerstwa
i członków współdziałających
Zatwierdzony uchwałą nr 156/3 z dnia 3 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
kół przyjaciół harcerstwa i członków współdziałających zmieniony Uchwałą Naczelnictwa
ZHR nr 223/2 z dnia 20 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 267/1 z dnia 20
kwietnia 2013 r.

I. Przepisy Wprowadzające
§1
Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Kół Przyjaciół Harcerstwa w Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, tryb ich powstawania i funkcjonowania oraz zasady
działalności członków współdziałających ZHR.
§2
Wszyscy członkowie współdziałający określeni w § 7 ust 2 lit. d oraz w § 11 Statutu ZHR
stanowią Ruch Przyjaciół Harcerstwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – kół przyjaciół
harcerstwa w rozumieniu § 29 Statutu ZHR.

II. Koła Przyjaciół Harcerstwa
§3
Członkowie współdziałający lub osoby pełnoletnie chcące włączyć się w prace ZHR w takim
charakterze, w liczbie co najmniej 3 mogą na prośbę lub za zgodą kierującego określoną
jednostką organizacyjną powołać Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH).
§4
1.

Powołanie KPH podlega zgłoszeniu okręgowemu kierownikowi Kół Przyjaciół
Harcerstwa, który wpisuje Koło do Okręgowego Rejestru KPH. W terminie 1 miesiąca

od otrzymania zgłoszenia okręgowy kierownik KPH może, z ważnych powodów,
odmówić wpisania Koła na Okręgową Listę Kół Przyjació3 Harcerstwa, podając
pisemne uzasadnienie. Od odmownej decyzji okręgowego kierownika KPH
przysługuje odwołanie do właściwego Zarządu Okręgu.
2.

W braku okręgowego kierownika KPH, jego obowiązki określone w ustępie 1
wykonuje czasowo, tj. do powołania okręgowego kierownika KPH w trybie § 18 ustęp
2 lub w trybie § 21 zdanie trzecie, Przewodniczący Zarządu właściwego Okręgu. Od
odmownej decyzji Przewodniczącego Zarządu Okręgu przysługuje odwołanie do
całego Zarządu Okręgu.
§5

Podstawowym zadaniem KPH jest wspieranie moralne, organizacyjne i finansowe jednostki
organizacyjnej, przy której działa oraz wspieranie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i
propagowanie idei i metody harcerskiej.
§6
Każde KPH swoją działalność prowadzi w formie uproszczonej lub w formie pełnej.
§7
Forma uproszczona polega na prowadzeniu działań wspierających jednostkę organizacyjną,
bez prawa prowadzenia autonomicznej gospodarki finansowej i majątkowej oraz bez prawa
samodzielnego występowania na zewnątrz ZHR. Wszelkie czynności KPH wychodzące poza
ZHR, są w takim wypadku wykonywane wyłącznie w imieniu i na rzecz jednostki, przy której
KPH działa, a gospodarka finansowa i majątkowa prowadzona jest w ramach i w oparciu o
odpowiednią dokumentacje tej jednostki.
§8
Forma pełna polega na podejmowaniu działań wspierających jednostkę organizacyjną oraz
ZHR z prawem prowadzenia autonomicznej gospodarki finansowej i majątkowej (w oparciu o
odpowiednie regulaminy ZHR) oraz samodzielnego występowania na zewnątrz ZHR -w
zakresie określonym odpowiednimi pełnomocnictwami.
§9
Właściwy zarząd okręgu po wpisaniu do rejestru udziela pełnomocnictw, o których mowa w §
8 w formie pisemnej na zgodny wniosek zarządu KPH i kierującego jednostką organizacyjną,
przy której ono działa.

§ 10
Członkowie KPH funkcjonującego w formie uproszczonej nie są zobowiązani do stałego
podziału zadań. Wybierają spośród siebie przewodniczącego KPH, który stanowi
jednoosobowy zarząd KPH i który jest jego reprezentantem we współpracy z kierującym
jednostką organizacyjną, przy której działa. O ile zachodzi taka potrzeba dopuszcza sie
możliwość stałego podziału zadań pomiędzy członków KPH, a nawet wyłonienia
kolegialnego zarządu KPH i wówczas § 11 stosuje sie odpowiednio.
§ 11
Członkowie KPH funkcjonującego w formie pełnej wybierają spośród siebie
przewodniczącego KPH, skarbnika i sekretarza, którzy stanowią zarząd. Do podejmowania
wszelkich decyzji finansowych i majątkowych w imieniu KPH wymagane jest zgodne
działanie 2 członków zarządu (w tej liczbie przewodniczącego KPH). Wystąpienia na
zewnątrz ZHR podejmowane są w porozumieniu z kierującym jednostką organizacyjną, przy
której KPH działa.
§ 12
KPH zbiera sie z własnej inicjatywy lub na wniosek kierującego jednostką organizacyjną z
częstotliwością wynikającą z potrzeb jednostki, przy której działa, nie rzadziej jednak niż raz
na 6 miesięcy.
§ 13
W każdym roku odbywa sie zebranie sprawozdawcze KPH, na którym podsumowuje się
prace KPH i ustala priorytety w działaniu na rok następny, a w KPH funkcjonujących w
formie pełnej zatwierdza sie roczne sprawozdanie finansowe i projektuje budżet na kolejny
rok w terminie do końca stycznia. W roku, w którym upływa kadencja Władz Okręgów
zebranie KPH ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
§ 14
1.

Koło Przyjaciół Harcerstwa podlega rozwiązaniu przez właściwy zarząd okręgu.

2.

Rozwiązanie następuje na wskutek zaprzestania funkcjonowania, prowadzenia
działalności sprzecznej ze statutem ZHR, regulaminami majątkowymi lub niniejszym
regulaminem.

3.

Rozwiązanie następuje na wniosek kieruącego jednostką, przy której działa lub na
wniosek jego bezpośredniego przełożonego, na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu,
a także na wniosek okręgowego kierownika Kół Przyjaciół Harcerstwa.

4.

Przed podjęciem decyzji zarząd okręgu zobowiązany jest wyznaczyć termin
wysłuchania zainteresowanych członków KPH. Wysłuchanie uważa się za odbyte
także w wypadku gdy nie dojdzie ono do skutku z przyczyn niezależnych od Zarządu
Okręgu. Od decyzji rozwiązującej KPH przysługuje odwołanie do Naczelnictwa.
§ 15

W razie rozwiązania jednostki organizacyjnej, przy której działało KPH, podlega ono
rozwiązaniu z mocy prawa. W takim wypadku okręgowy kierownik Kół Przyjaciół
Harcerstwa lub Przewodniczący rozwiązanej jednostki proponuje zainteresowanym członkom
współdziałającym podjęcie pracy w innym KPH.

III. Okręgowe Zebranie i okręgowy kierownik Kół Przyjaciół Harcerstwa
§ 16
W terminie przewidzianym dla Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu zarząd okręgu
zwołuje okręgowe zebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa.
§ 17
W okręgowym zebraniu KPH uczestniczą przewodniczący Kół Przyjaciół Harcerstwa z
terenu okręgu i okręgowy kierownik KPH, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom współdziałającym z terenu okręgu.
§ 18
1.

Zadaniem okręgowego zebrania KPH jest przyjecie lub odrzucenie sprawozdania
okręgowego kierownika KPH za okres kadencji władz okręgu i dokonanie wyboru
okręgowego kierownika KPH na okres następnej kadencji.

2.

W przypadku, gdy okręgowe zebranie KPH nie dokona wyboru okręgowego
kierownika KPH na okres następnej kadencji, Zarząd Okręgu powołuje okręgowego
kierownika KPH w trybie § 21 zdanie trzecie.
§ 19

Okręgowy kierownik Kół Przyjaciół Harcerstwa jest przedstawicielem Kół Przyjaciół
Harcerstwa na terenie okręgu i z tego tytułu wchodzi z urzędu w skład zarządu okręgu.
§ 20
Do zadań okręgowego kierownika Kół Przyjaciół Harcerstwa należy:
- rzecznictwo i reprezentacja członków współdziałających zarejestrowanych na terenie
okręgu,
- nadzór i koordynacja prac KPH na terenie okregu,
- udział w pracach zarządu okręgu,
- animowanie powstawania kolejnych KPH przy jednostkach na terenie okręgu,
- prowadzenie rejestru KPH, rejestracja nowopowstających KPH i prowadzenie ich listy,
- prowadzenie rejestru członków współdziałających ZHR zarejestrowanych przy
jednostkach organizacyjnych,
- wnioskowanie do zarządu okręgu o rozwiązanie KPH w sytuacjach wskazanych w §14,
- stwierdzanie rozwiązania KPH z mocy prawa na podstawie § 15.
§ 21
Kadencja okręgowego kierownika KPH jest związana z kadencją zarządu okręgu. Wyboru
okręgowego kierownika KPH dokonuje Okręgowe Zebranie KPH w wyborach tajnych
spośród członków współdziałających ZHR z terenu okręgu, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów. W razie ustania członkostwa w ZHR lub rezygnacji z funkcji okręgowego
kierownika KPH zarząd okręgu po zasięgnięciu opinii przewodniczących KPH działających
na terenie okręgu powołuje nowego okręgowego kierownika KPH na czas do końca danej
kadencji.

IV. Krajowy Konwent Przyjació3 Harcerstwa
§ 22
Okręgowi kierownicy KPH oraz 12 członków współdziałających ZHR wyznaczonych w
równej liczbie przez Przewodniczącego ZHR, Naczelniczkę Harcerek i Naczelnika Harcerzy
stanowią Krajowy Konwent Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHR.
§ 23
Krajowy Konwent Przyjaciół Harcerstwa wybiera ze swego grona przewodniczącego

Konwentu, któremu honorowo przysługuje tytu3 Przewodnicz1cy Ruchu Przyjació3
Harcerstwa ZHR. Przewodnicz1cy Konwentu kieruje jego pracami dzia3aj1c w porozumieniu
z wyznaczonym cz3onkiem Naczelnictwa. W pracach Konwentu uczestniczy z g3osem
doradczym wyznaczony cz3onek Naczelnictwa.
§ 24
Do zadan Krajowego Konwentu Przyjació3 Harcerstwa nale.y wspieranie Zwi1zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, wspó3praca i wymiana dooewiadczen Ruchu Przyjació3
Harcerstwa oraz reprezentacja cz3onków wspó3dzia3aj1cych Zwi1zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
V. Cz3onkowie wspó3dzia3aj1cy
§ 25

1.
Cz3onkowie wspó3dzia3aj1cy ZHR zrzeszaj1 sie w Ko3a Przyjació3 Harcerstwa.
W wypadku niemo.nooeci utworzenia Ko3a mog1 bya oni zarejestrowani bezpooerednio
przy jednostce organizacyjnej ZHR, na rzecz której dzia3aj1.
2.
Cz3onkowie wspó3dzia3aj1cy ZHR udzielaj1 moralnego, materialnego oraz
merytorycznego wsparcia jednostkom organizacyjnym Zwi1zku, a tak.e propaguj1 idea3y
harcerskie.
3.
Swoje zadania cz3onkowie wspó3dzia3aj1cy realizuj1 miedzy innymi przez:
a) tworzenie Kó3 Przyjació3 Harcerstwa przy jednostkach organizacyjnych ZHR oraz
pozyskiwanie nowych cz3onków wspó3dzia3aj1cych,
b) doradztwo merytoryczne oraz wspieranie dzia3alnooeci wychowawczej ZHR,
c) wspó3organizowanie i inspirowanie gospodarczej dzia3alnooeci Zwi1zku,
d) pozyskiwanie przychylnooeci ró.nego rodzaju instytucji dla inicjatyw ZHR,
e) pozyskiwanie sponsorów,
f) organizowanie imprez dochodowych,
g) zbieranie sk3adek cz3onkowskich,

h) bezp3atne wykonywanie ekspertyz, opinii lub innych oewiadczen,
i) rozpowszechnianie publikacji dotycz1cych dzia3alnooeci ZHR,
j) organizowanie okolicznooeciowych spotkan i uroczystooeci.

§ 26
Cz3onkiem wspó3dzia3aj1cym ZHR mo.e zostaa osoba pe3noletnia bed1ca obywatelem
polskim albo cudzoziemcem posiadaj1cym miejsce zamieszkania w Polsce.
§ 27
Cz3onków wspó3dzia3aj1cych przyjmuje i zwalnia zarz1d w3aoeciwego KPH, a w razie
braku
KPH, w3adza jednostki, na rzecz której zamierzaj1 podj1a dzia3alnooea.
§ 28
1.
Cz3onkostwo w ZHR ustaje zgodnie z § 7a Statutu ZHR.
2.
Wyst1pienie nastepuje poprzez z3o.enie przewodnicz1cemu KPH lub kieruj1cemu
jednostk1 ooewiadczenia o rezygnacji z cz3onkostwa.
3.
Zwolnienie cz3onka wspó3dzia3aj1cego z ZHR mo.e nast1pia z powodu:
a) uporczywego lub ra.1cego niewype3niania obowi1zków cz3onka wspó3dzia3aj1cego,
b) podjecia dzia3alnooeci sprzecznej z celami ZHR lub na szkode ZHR,
c) zaprzestania aktywnooeci na rzecz KPH lub jednostki organizacyjnej, przy której jest
zarejestrowany.
§ 29
1.
Cz3onkowie wspó3dzia3aj1cy maj1 prawo:
a) udzia3u w .yciu Zwi1zku,

b) czynne i bierne prawo wyborcze do w3adz swojego KPH,
c) bierne prawo wyborcze do w3adz okregu i obwodu, z wy31czeniem funkcji
przewodnicz1cego zarz1du okregu,
d) korzystania z urz1dzen i placówek Zwi1zku,
e) posiadania "Legitymacji Cz3onka Wspó3dzia3aj1cego ZHR",
f) noszenia munduru ZHR pod warunkiem przestrzegania Prawa Harcerskiego,
g) pe3nienia funkcji pe3nomocnika zarz1du okregu.
2.
Wzór odznaki "Przyjaciel ZHR" oraz "Legitymacji Cz3onka Wspó3dzia3aj1cego ZHR",
a tak.e trybu ich dystrybucji i rejestracji okreoeli Naczelnictwo ZHR w odrebnej instrukcji.
§ 30
Cz3onkowie wspó3dzia3aj1cy maj1 obowi1zek:
a) przestrzegania Statutu i regulaminów Zwi1zku,
b) op3acania sk3adek cz3onkowskich lub wykonywania nieodp3atnych oewiadczen
na rzecz ZHR,
c) czynnego wspierania dzia3alnooeci Zwi1zku,
d) propagowania idei harcerskiej.
§ 31
1.
Przewodnicz1cy KPH prowadzi wykaz cz3onków wspó3dzia3aj1cych zarejestrowanych
w KPH. W wypadku gdy nie powo3ano Ko3a wykaz prowadzi kieruj1cy jednostk1.
2.
Wykaz cz3onków wspó3dzia3aj1cych zawiera imie, nazwisko, adres oraz pe3nione
funkcje i podlega zg3oszeniu okregowemu kierownikowi KPH oraz kieruj1cemu jednostk

1, przy której KPH dzia3a.
VI. Wyró.nienia
§ 32
Cz3onkom wspó3dzia3aj1cym, którzy z3o.yli Przyrzeczenie Harcerskie Naczelnictwo mo.e
przyznaa honorowy stopien "Dzia3acza Harcerskiego". Oznaczeniem tego stopnia jest
br1zowa podk3adka pod Krzy.em Harcerskim.
§ 33
Wyró.niaj1cym sie cz3onkom wspó3dzia3aj1cym Naczelnictwo mo.e przyznaa godnooea
"Honorowego Cz3onka Wspó3dzia3aj1cego ZHR", potwierdzon1 dyplomem i odznak1
"Przyjaciel ZHR".
§ 34
Naczelnictwo mo.e przyznaa odznake "Przyjaciel ZHR" osobie nie bed1cej cz3onkiem
wspó3dzia3aj1cym, która sw1 postaw1 .yciow1 i wybitnymi osi1gnieciami zas3u.y3a sie
dla propagowania wartooeci przyjetych przez ZHR.
§ 35
Regulamin wchodzi w .ycie z dniem 1 wrzeoenia 2004 roku.

