Regulamin Rady Duszpasterskiej
(wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 283/3
z dnia 24.06.2014 r., zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 333/1
z dnia 7.11.2017 r. oraz uchwałą 363/2 z dnia 11.12.2019 r.)

tekst jednolity z dnia 11 grudnia 2019 r.

§1
Rada Duszpasterska Związku, zwana dalej „Radą” wytycza główne kierunki pracy
duszpasterskiej Związku w myśl nauki Kościoła.
§2
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1. propagowanie doświadczeń w zakresie wychowania religijnego w jednostkach
organizacyjnych Związku,
2. opracowywanie założeń szkolenia duszpasterskiego,
3. opiniowanie projektów regulaminów, które dotyczą spraw duszpasterskich, np.
regulaminów stopni, sprawności, Regulaminu kręgów kleryckich, Regulaminu kapelanów
harcerskich itp.,
4. promowanie wśród duchowieństwa idei harcerskiej.

§3
1. W skład Rady wchodzą:
a) Kapelan Naczelny Związku,
b) Krajowy Referent ds. Harcerskich Kręgów Kleryckich ZHR,
c) przedstawiciele Okręgów ZHR,
d) osoby powołane przez Kapelana Naczelnego Związku,
e) Naczelniczka Harcerek i Naczelnik Harcerzy albo ich stali przedstawiciele.
2. Sposób wyboru Krajowego Referenta ds. Harcerskich Kręgów Kleryckich ZHR określa

Regulamin Harcerskich Kręgów Kleryckich i współpracy ZHR z Seminariami Duchownymi.
3. Przedstawicieli okręgów, o których mowa w ust. 1 lit. c), w liczbie po jednym z każdego

okręgu, wyznaczają właściwe zarządy okręgów spośród pełnoletnich członków Związku
z terenu okręgu.
4. Kapelan Naczelny może w każdym czasie powołać do Rady osoby, jednak w liczbie nie
większej niż 7.
5. Członków Rady Duszpasterskiej, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d) powołuje i odwołuje
Przewodniczący ZHR na wniosek Kapelana Naczelnego Związku.
§4
Pracami Rady kieruje Kapelan Naczelny Związku.

§5
1. Posiedzenia Rady – przynajmniej jedno w roku - zwoływane są przez Kapelana Naczelnego
Związku lub upoważnionego przez niego członka Rady.
2. Posiedzenie Rady jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób pod
warunkiem, że jest na nim obecny Kapelan Naczelny Związku lub upoważniony przez niego
członek Rady, zaś wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o miejscu i terminie
posiedzenia.
3. Rada może powoływać zespoły robocze, które realizują określone zadania stałe lub doraźne.
§6
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym wszyscy kapelani Związku oraz
goście zaproszeni przez Kapelana Naczelnego Związku.
§7
Szczegółowe zasady swojego funkcjonowania określa Rada w swoich uchwałach - stosownie do
potrzeb.
§8
1. Dla wytyczania kierunków pracy duszpasterskiej w terenowych jednostkach organizacyjnych
ZHR, wspierania Kapelana Okręgu w pracy duszpasterskiej oraz stałej współpracy
z Kapelanem Naczelnym Związku, może działać Rada Duszpasterska Okręgu.
2. Rada Duszpasterska Okręgu: propaguje doświadczenia w zakresie wychowania religijnego

w chorągwiach, hufcach, drużynach, organizuje praktyczną działalność religijną na szczeblu
okręgu, prowadzi szkolenia duszpasterskie, wspiera działalność kleryckich kręgów
harcerskich w okręgu.
3. W skład Rady Duszpasterskiej Okręgu wchodzą:
a) Kapelan Okręgu, z zastrzeżeniem ust. 5
b) kapelani i duszpasterze środowisk harcerskich z terenu okręgu,
c) przedstawiciel zarządu okręgu,
d) od 3 do 5 osób, dobranych spośród instruktorek/instruktorów
4.
5.

6.
7.

bądź harcerek starszych/harcerzy starszych przez Przewodniczącego Rady.
Skład Rady Duszpasterskiej Okręgu podlega akceptacji przez właściwy zarząd okręgu. Skład
osobowy i jego zmiany są ogłaszane w sposób przyjęty w okręgu.
Pracami Rady Duszpasterskiej Okręgu kieruje Kapelan Okręgu. W przypadku braku Kapelana
Okręgu, obowiązki przewodniczącego tej Rady pełni delegat okręgu w Radzie Duszpasterskiej
Związku lub inna osoba wyznaczona przez zarząd okręgu.
W posiedzeniach Rady Duszpasterskiej Okręgu mogą uczestniczyć z głosem doradczym
goście zaproszeni przez Kapelana Okręgu.
Przepisy § 3 ust. 5, § 5 i § 7 stosuje się odpowiednio do Rady Duszpasterskiej Okręgu, z tym,
że ilekroć w § 5 jest mowa o Kapelanie Naczelnym Związku należy przez to rozumieć
Kapelana Okręgu.

