REGULAMIN
KÓŁ PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
I CZŁONKÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
zatwierdzony uchwałą Naczelnictwa nr 366/6 z dnia 11 marca 2020 r.

§1
Regulamin Kół Przyjaciół Harcerstwa i członków współdziałających, zwany dalej
„Regulaminem”, określa zasady przyjmowania, zwalniania i działania członków
współdziałających w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zwanym dalej „Związkiem” oraz
powoływania, rozwiązywania i działania, a także kompetencje kierowników Kół Przyjaciół
Harcerstwa, zwanych dalej „KPH”.
§2
1.

Członkami współdziałającymi są członkowie Związku, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. d)
oraz § 11 Statutu Związku.

2.

Członkowie współdziałający wspólnie tworzą Organizację Przyjaciół Harcerstwa, zwaną
dalej „OPH”.

3.

Nadzór nad OPH sprawuje Przewodniczący Związku, który jednocześnie reprezentuje
OPH we Władzach Naczelnych. Przewodniczący Związku może powierzyć nadzór nad
OPH innemu członkowi Naczelnictwa lub pełnomocnikowi powołanemu uchwałą
Naczelnictwa.
§3

1.

Członkowie współdziałający mogą wchodzić w skład KPH lub działać indywidualnie przy
poszczególnych jednostkach organizacyjnych Związku lub przy Przewodniczącym
Związku.

2.

KPH działają przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych Związku lub przy
Przewodniczącym Związku. Poszczególne KPH skupiają członków współdziałających
w liczbie nie mniejszej niż trzech. Członkowie skupieni w KPH wyłaniają spośród siebie
zarząd KPH.

3.

Członkowie współdziałający mogą być zarejestrowani w KPH, do którego należą lub
w jednostce, z którą współdziałają, lub w rejestrze prowadzonym przez
Przewodniczącego Związku.

4.

KPH powołuje i rozwiązuje się uchwałą zarządu okręgu lub rozkazem Przewodniczącego
Związku. Powołanie KPH następuje na wniosek wszystkich wchodzących w jego skład
członków współdziałających po ukonstytuowaniu się zarządu KPH. Rozwiązanie KPH
następuje na wniosek ponad połowy tworzących go członków współdziałających lub na
wniosek komendanta jednostki, przy której działa dane KPH. Rozwiązania KPH dokonuje
zarząd okręgu lub Przewodniczący Związku, jeśli liczba członków danego KPH spadła
poniżej trzech lub KPH trwale zaprzestało działalności lub jego działalność budzi
uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze Statutem Związku, regulaminem lub dobrem
jednostki lub członków Związku.

5.

Działalność KPH na terenie okręgu koordynuje okręgowy kierownik KPH, zwany dalej
„kierownikiem KPH”. Kierownik KPH z urzędu wchodzi w skład zarządu okręgu.

6.

Stowarzyszenia i fundacje mogą zawrzeć ze Związkiem umowę o współpracy, na której
podstawie ich członkowie mogą, z zastrzeżeniem § 15 Statutu Związku, zostać członkami
współdziałającymi, bądź - nie zostając członkami współdziałającymi - brać udział
w działaniach programowych Związku lub korzystać z infrastruktury Związku na zasadach
określonych w umowie. Decyzję o zawarciu umowy podejmuje Naczelnictwo po
zapoznaniu się ze statutem stowarzyszenia lub fundacji oraz wykonaniu innych czynności
sprawdzających w razie potrzeby.
§4

1.

Członkowie współdziałający wspierają działania wychowawcze Związku oraz jego
jednostek.

2.

W szczególności członkowie współdziałający wspomagają pracę instruktorek i
instruktorów Związku, stwarzają przyjazne warunki do pracy jednostek Związku, budują
szerokie poparcie dla działań Związku i jego jednostek, zmierzają do powstawania
środowiska przyjaznego harcerstwu oraz występują do przewodniczących zarządów
okręgów, Przewodniczącego Związku lub komendantów jednostek, przy których działają,
z inicjatywami i wnioskami służącymi realizacji tych celów.
§5

1.

Członek współdziałający może być:

2.

3.

a.

członkiem zwyczajnym lub

b.

działaczem harcerskim.

Członkowie współdziałający mają prawo do:
a.

udziału w życiu Związku (z ograniczeniami wynikającymi ze Statutu Związku
oraz Regulaminu) i uczestnictwa w pracach wybranego KPH,

b.

biernego prawa wyborczego do władz okręgu i obwodu, z wyłączeniem funkcji
przewodniczącego zarządu okręgu,

c.

pełnienia funkcji, o których mowa w § 8 ust 1. Regulaminu,

d.

w przypadku działaczy harcerskich, którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie noszenia Krzyża Harcerskiego z podkładką w kolorze brązowym oraz munduru
Związku i odznaki działacza harcerskiego, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu,

e.

w przypadku działaczy harcerskich, którzy nie złożyli Przyrzeczenia Harcerskiego noszenia odznaki działacza harcerskiego, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu,

f.

posiadania "Legitymacji Członka Współdziałającego ZHR",

g.

wzór "Legitymacji Członka Współdziałającego ZHR", a także tryb ich dystrybucji
i rejestracji określi Naczelnictwo ZHR w odrębnej instrukcji.

Uzyskanie członkostwa wymaga:
a.

złożenia zarządowi okręgu lub Przewodniczącemu Związku deklaracji członkowskiej
według wzoru przyjętego przez Naczelnictwo, ze wskazaniem rodzaju członkostwa
oraz

b.

podjęcia uchwały przez zarząd okręgu lub wydania rozkazu przez Przewodniczącego
Związku.

4.

Uzyskanie członkostwa, o którym mowa w ust. 1 lit. b., dodatkowo wymaga ukończenia
właściwego szkolenia, o którym mowa w § 10 Regulaminu.

5.

Utrata członkostwa następuje w wyniku skreślenia z rejestru członków współdziałających
na wniosek członka współdziałającego lub w wyniku wykluczenia członka
współdziałającego ze Związku w trybie § 14a Statutu Związku.

§6
1.

Członek współdziałający ma obowiązek opłacania miesięcznej składki członkowskiej
w wysokości ustalonej przez zarząd okręgu, a w przypadku członków współdziałających
przy Przewodniczącym Związku - przez Naczelnictwo. Składka nie może być wyższa od
miesięcznej składki instruktorskiej obowiązującej w Związku. Zarząd okręgu może zwolnić
członka współdziałającego z obowiązku płacenia całości lub części składek, określając
jednocześnie okres obowiązywania zwolnienia, przy czym przepisów § 12 ust. 1 Instrukcji
zbierania składek członkowskich w zakresie przyczyny i okresu zwolnienia nie stosuje się.
W przypadku członków współdziałających przy Przewodniczącym Związku, zwolnienia
dokonuje zarząd okręgu, na którego obszarze mieszka członek współdziałający.

2.

Składki wpłacane przez członków współdziałających przekazywane są w całości na rzecz
KPH, do którego członkowie współdziałający należą lub na rzecz jednostki Związku, przy
której działają. Składki wpłacane przez członków współdziałających przy
Przewodniczącym Związku przekazywane są na rzecz OPH.
§7

1.

Działacz harcerski ma obowiązek współdziałania z jednostką Związku wskazaną
w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. a. Regulaminu lub z Przewodniczącym
Związku.

2.

Działacz harcerski, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. e. Regulaminu, zobowiązany jest do
przestrzegania Prawa Harcerskiego na czas sprawowania funkcji, o których mowa w § 8
ust. 2 Regulaminu.

3.

Była instruktorka lub były instruktor Związku, skreślona lub skreślony z listy instruktorek
lub instruktorów z powodu innego, niż przewidziany w § 14a ust. 2 lit. d) Statutu Związku,
może złożyć deklarację, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu i uzyskać członkostwo
w Związku, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b. Regulaminu bez konieczności odbywania
szkolenia, o którym mowa w o § 5 ust. 4 lit. b. Regulaminu.

4.

Zasady przewidziane w ust. 3 stosuje się również do byłych instruktorek i instruktorów
innych organizacji harcerskich lub skautowych.

5.

Działacz harcerski otrzymuje odznakę działacza harcerskiego. Odznakę działacza
harcerskiego przyznaje uchwałą zarząd okręgu na wniosek Kierownika KPH lub
Przewodniczący Związku. Wzór odznaki działacza harcerskiego oraz sposób jej noszenia
określa Naczelnictwo.

6.

Działacz harcerski z co najmniej dwuletnim stażem może zwrócić się do właściwej
komendantki lub właściwego komendanta chorągwi z wnioskiem o przyznanie stopnia
instruktorskiego (lub weryfikację stopnia instruktorskiego w przypadku, o którym mowa
w ust. 3 lub ust. 4). Komendantka lub komendant chorągwi, po zasięgnięciu opinii
Kierownika KPH (jeśli działacz harcerski jest członkiem KPH) oraz zarządu okręgu,
komendanta jednostki, przy której działał działacz harcerski albo Przewodniczącego
Związku, a także na podstawie sprawozdania komisji instruktorskiej działającej w
chorągwi ze spotkania komisji z działaczem harcerskim, podejmie decyzję o przyznaniu
lub weryfikacji stopnia instruktorskiego, względnie określi warunki takiego przyznania lub
weryfikacji.
§8a

1.
Wyróżniającym się członkom współdziałającym i działaczom harcerskim Naczelnictwo
może przyznać godność "Honorowego Członka Współdziałającego ZHR" lub odpowiednio
"Honorowego Działacza Harcerskiego ZHR", potwierdzoną dyplomem i odznaką "Przyjaciel
ZHR".
2.
Naczelnictwo może przyznać odznakę "Przyjaciel ZHR" osobie nie będącej członkiem
współdziałającym ani działaczem harcerskim, która swą postawą życiową i wybitnymi
osiągnięciami zasłużyła się dla propagowania wartości przyjętych przez ZHR.
3.
Wzór dyplomów i odznaki "Przyjaciel ZHR" a także trybu ich rejestracji określi
Naczelnictwo ZHR w odrębnej instrukcji.
§8
1.

Komendantka lub komendant jednostki, przy której działa dany członek współdziałający
może powierzyć członkowi współdziałającemu funkcję przy tej jednostce, w tym związaną
ze sprawami organizacyjnymi, gospodarczymi, finansowymi, reprezentacyjnymi lub
innymi, wchodzącymi w zakres, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

2.

Właściwa komendantka lub właściwy komendant chorągwi (względnie hufcowa lub
hufcowy, której lub któremu właściwa komendantka lub właściwy komendant chorągwi
przekaże takie uprawnienia) może powierzyć działaczowi harcerskiemu funkcję opiekuna
jednostki, o której mowa w § 31 ust. 1 Statutu Związku, lub inną funkcję o charakterze
wychowawczym.

3.

Zakres obowiązków oraz tryb i okres sprawowania przez członka współdziałającego
powierzonej mu funkcji określa komendantka lub komendant jednostki, przy której działa

członek współdziałający, a w przypadku ust. 2 właściwa komendantka lub właściwy
komendant chorągwi (względnie hufcowa lub hufcowy, której lub któremu właściwa
komendantka lub właściwy komendant chorągwi przekaże takie uprawnienia).
4.

Przewodniczący Związku bądź komendantka lub komendant jednostki, przy której działa
dany członek współdziałający, a w przypadku ust. 2 właściwa komendantka lub właściwy
komendant chorągwi (względnie hufcowa lub hufcowy, której lub któremu właściwa
komendantka lub właściwy komendant chorągwi przekaże takie uprawnienia), sprawuje
nadzór organizacyjno-programowy nad pełnieniem przez członka współdziałającego
powierzonej mu funkcji.
§9

1.

Kierownik KPH:
a.

prowadzi rejestr członków współdziałających z terenu okręgu,

b.

współorganizuje szkolenia dla kandydatów na członków współdziałających z danego
okręgu lub zamieszkałych na terenie danego okręgu, a działających przy
Przewodniczącym Związku,

c.

czuwa nad sprawną współpracą członków współdziałających z jednostkami Związku
oraz terminowym opłacaniem przez członków współdziałających składek, o których
mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu,

d.

reprezentuje ogół członków współdziałających z terenu okręgu na posiedzeniach
zarządu okręgu jako członek zarządu okręgu.

2.

Kierownikiem KPH może być członek współdziałający wybrany przez członków
współdziałających z danego okręgu zwykłą większością głosów bądź instruktorka lub
instruktor Związku powołana lub powołany na tę funkcję uchwałą zarządu okręgu lub
rozkazem Przewodniczącego Związku.

3.

W odniesieniu do członków współdziałających niewchodzących w skład KPH, obowiązki
przewidziane w ust. 1 lit. a. oraz lit. c. w zakresie opłacania składek wykonuje komendant
jednostki, przy której działa dany członek współdziałający lub Przewodniczący Związku.

§ 10
1.

Założenia programowe (minima) szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 4 określa
Naczelnictwo.

2.

Program szkolenia dla uczestniczek lub uczestników pochodzących z terenu działania
danej chorągwi zatwierdza komendantka lub komendant tej chorągwi, a w przypadku
uczestniczek lub uczestników pochodzących z terenu działania kilku chorągwi
Naczelniczka Harcerek lub Naczelnik Harcerzy.

3.

Szkolenia mogą być prowadzone jako koedukacyjne, przy zachowaniu specyfiki
metodycznej i programowej Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy.

