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Regulamin Krêgów Harcerstwa Starszego ZHR
(za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 196/1 z dnia 30.10.2007 r. )
§1
Kr¹g Harcerstwa Starszego ZHR - zwany dalej "Krêgiem" w skrócie "KHS" - jest jednostk¹ organizacyjn¹ ZHR i podstawowym œrodowiskiem rozwoju harcerskiego
doros³ych cz³onków ZHR.
§2
1. Celem KHS jest tworzenie mo¿liwoœci dalszego wszechstronnego rozwoju i s³u¿by
osobom pe³noletnim.
2. Cel KHS jest realizowany przede wszystkim poprzez:
a) budowanie œrodowiska osób doros³ych
b) wspieranie w rozwoju osobistym;
c) wspieranie w odkrywaniu i realizacji powo³ania;
d) wspieranie w ¿yciu zgodnym z ide¹ harcersk¹;
e) wspieranie w pe³nieniu s³u¿by;
f) wspieranie w odnajdywaniu miejsca w ZHR;
g) propagowanie idei harcerskiej poza ZHR.
§3
1. Kr¹g dzia³a metod¹ starszoharcersk¹ okreœlon¹ w zasadach pionu, w szczególnoœci:
a) ka¿dy aspekt pracy uwzglêdnia doros³oœæ cz³onków
b) funkcjonuje system stopni i realizowane s¹ indywidualne zobowi¹zania dotycz¹ce
pracy nad sob¹
c) realizowana jest przygoda harcerska na miarê potrzeb doros³ego cz³owieka
d) ka¿dy cz³onek krêgu pe³ni s³u¿bê
e) Kr¹g jest otwarty na przyjmowanie nowych cz³onków, zasady przyjmowania s¹
jawne i jasno okreœlone w regulaminie wewnêtrznym
2. W pracy KHS konieczne s¹ 4 elementy:
a) wspólnota;
b) praca nad sob¹;
c) harcowanie;
d) s³u¿ba.
§4
1. W sk³ad Krêgu wchodzi minimum 6 pe³noletnich cz³onków ZHR, w tym prowadz¹ca/
prowadz¹cy Kr¹g.
W przypadku mniejszej liczby cz³onków, w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalna jest praca Krêgu, jest on wtedy powo³any na okres próbny.
2. Krêgi mog¹ byæ koedukacyjne. W przypadku koedukacji wskazane jest by
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powo³ywany by³ zastêpca przeciwnej p³ci ni¿ osoba prowadz¹ca .
3. Kr¹g pracuje wg zatwierdzonego planu pracy.
4. Krêgi maj¹ swoj¹ specyfikê. Specyfika krêgu opisana jest w regulaminie
wewnêtrznym krêgu i przek³ada siê na jego plany pracy.
5. Kr¹g ma swoj¹ nazwê i obrzêdowoœæ.
§5
1. Kr¹g wspó³pracuje z œrodowiskiem harcerskim i spo³ecznym. Pole wspó³pracy zale¿ne
jest od specyfiki Krêgu.
2. Przy Krêgu mog¹ byæ rejestrowani cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy.
3. Przy Krêgach mog¹ dzia³aæ sympatycy, którzy okazjonalnie uczestnicz¹ w pracach
krêgu. S¹ to zarówno cz³onkowie ZHR jak i inne osoby pe³noletnie identyfikuj¹ce siê z
ide¹ harcersk¹.
4. Cz³onkowie Krêgu utrzymuj¹ ze sob¹ sta³y kontakt.
5. Cz³onkowie Krêgu mieszkaj¹cy na terenie jednego okrêgu ZHR spotykaj¹ siê przynajmniej raz na dwa miesi¹ce. Cz³onkowie Krêgu mieszkaj¹cy w ró¿nych okrêgach ZHR
spotykaj¹ siê minimum raz w roku.
§6
1. Zdobywanie stopni harcerskich mo¿e byæ realizowane w Krêgach zgodnie z
poni¿szymi zasadami:
a) po wst¹pieniu do Krêgu osoba doros³a nie posiadaj¹ca stopnia lub w stopniu ni¿szym
ni¿ samarytanka/ æwik realizuje próbê doros³ej harcerki/ doros³ego harcerza równoznaczn¹ z poziomem stopnia samarytanki/ æwika. Próbê zamyka/ przyznaje stopieñ
prowadz¹ca/ prowadz¹cy Kr¹g.
b) w Krêgu mog¹ dzia³aæ kapitu³y stopnia wêdrowniczki lub harcerza orlego, jeœli wynika to z potrzeb i mo¿liwoœci;
c) kilka Krêgów mo¿e tworzyæ wspólnie kapitu³ê stopnia wêdrowniczki i harcerza orlego;
d) kapitu³y nie s¹ koedukacyjne;
e) w Krêgach nie tworzy siê kapitu³ stopnia Harcerki Rzeczypospolitej/ Harcerza
Rzeczypospolitej.
2. Kapitu³y w Krêgu s¹ powo³ywane przez Komendantkê/ Komendanta Chor¹gwi, po
uzyskaniu pozytywnej opinii pe³nomocniczki Naczelniczki ds. harcerstwa starszego
(dalej nazywanego pelnomocniczk¹) w przypadku stopnia wêdrowniczki i pe³nomocnika Naczelnika ds. harcerstwa starszego ( dalej nazywanego pelnomocnikiem) w przypadku stopnia harcerza orlego. Kapitu³y s¹ rejestrowane zgodnie z terenem dzia³ania Krêgu.
W przypadku kapitu³y powo³anej dla kilku Krêgów, kapitu³a jest rejestrowana w
chor¹gwi w której dzia³a Kr¹g przewodnicz¹cej/ przewodnicz¹cego kapitu³y.
3. Stopnie wêdrowniczki/ harcerza orlego s¹ przyznawane cz³onkom Krêgu na wniosek
przewodnicz¹cej/ przewodnicz¹cego kapitu³y przez Komendantkê/ Komendanta
Chor¹gwi, do której nale¿¹ cz³onkowie zdobywaj¹cy stopieñ.
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§7
1. Prowadz¹c¹/ prowadz¹cym Kr¹g jest instruktorka/ instruktor. Wskazane jest, by osoba
prowadz¹ca Kr¹g posiada³a stopnie podharcmistrzyni/ podharcmistrza Harcerki
Rzeczypospolitej/ Harcerza Rzeczypospolitej.
2. Je¿eli nie jest okreœlone inaczej, sprawy Krêgów prowadzonych przez instruktorki
opiniuje pe³nomocniczka, a sprawy Krêgów prowadzonych przez instruktorów opiniuje
pe³nomocnik.
3. Kr¹g jest rejestrowany w Chor¹gwi zgodnie ze swoim podstawowym terenem
dzia³ania. Krêgi prowadzone przez instruktorki s¹ rejestrowane w Chor¹gwi Harcerek,
Krêgi prowadzone przez instruktorów s¹ rejestrowane w Chor¹gwi Harcerzy. W przypadku Krêgów ogólnopolskich o wyborze Chor¹gwi decyduje lokalizacja œrodowiska, z
którym przede wszystkim bêdzie wspó³pracowaæ Kr¹g. W uzasadnionych przypadkach
Kr¹g mo¿e byæ zarejestrowany przez Naczelniczkê/ Naczelnika zgodnie z podleg³oœci¹
prowadz¹cej/ prowadz¹cego.
4. Wniosek o rejestracjê Krêgu zawiera:
a) dane prowadz¹cego i cz³onków;
b) zatwierdzony plan pracy krêgu;
c) zatwierdzony regulamin wewnêtrzny.
5. Plany pracy Krêgu (roczne, obozowe), regulamin wewnêtrzny i jego zmiany s¹
zatwierdzane przez Komendantkê/ Komendanta Chor¹gwi lub Naczelniczkê/ Naczelnika,
w zale¿noœci od miejsca rejestracji Krêgu. Przed zatwierdzeniem wy¿ej wymienione
dokumenty powinny uzyskaæ pozytywn¹ opiniê odpowiedniego pe³nomocnika.
Zatwierdzone plany pracy, s¹ wysy³ane przez prowadz¹cego, do wiadomoœci pozosta³ym
Komendantom Chor¹gwi, na których terenie dzia³a Kr¹g.
6. W uzasadnionych przypadkach Kr¹g mo¿e byæ powo³any na okres próbny. D³ugoœæ
okresu próbnego okreœla osoba rejestruj¹ca Kr¹g po uzyskaniu opinii odpowiedniego
pe³nomocnika. Wskazane jest by okres próbny nie by³ d³u¿szy ni¿ rok.
7. Równolegle z rejestracj¹ Krêgu odpowiedni Komendant Chor¹gwi, na terenie którego
jest rejestrowany Kr¹g powo³uje prowadz¹c¹/ prowadz¹cego Kr¹g. W przypadku Krêgów
rejestrowanych przez Naczelniczkê/ Naczelnika, prowadz¹c¹/ prowadz¹cego powo³uje
Naczelniczka/ Naczelnik.
8. Kr¹g jest przypisany finansowo do konkretnego Okrêgu ZHR. Krêgi ogólnopolskie s¹
przypisane do Okrêgu, w którym przede wszystkim realizuj¹ swoje dzia³ania.
9. Cz³onek Krêgu przynale¿y do jednej z istniej¹cych Chor¹gwi i w³aœciwego dla niej
Okrêgu niezale¿nie od miejsca podleg³oœci Krêgu.
10. Regulamin wewnêtrzny Krêgu zawiera:
a) zasady przyjmowania i zwalniania cz³onków
b) zasady powo³ywania i odwo³ywania prowadz¹cego
c) specyfikê, tryb i zasiêg dzia³ania
d) strukturê krêgu
e) zasady zmiany regulaminu wewnêtrznego
11. Do Krêgów stosuj¹ siê zasady organizacji obozów i biwaków harcerstwa starszego.
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§8
Zasady ujête w tym regulaminie nie obejmuj¹ Harcerskich Krêgów Kleryckich ZHR, które
funkcjonuj¹ na podstawie odrêbnego regulaminu.

Regulamin Krêgów Harcerstwa Starszego ZHR

30.10.2007

Biuro Naczelnictwa ZHR

Regulamin ogólny kó³ przyjació³ harcerstwa i cz³onków wspó³dzia³aj¹cych

5

26.01.1997

