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Regulamin Kó³ Przyjació³ Harcerstwa 
i cz³onków wspó³dzia³aj¹cych

Zatwierdzony uchwa³¹ nr 156/3 z dnia 3 lipca 2004 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu kó³ przy-

jació³ harcerstwa i cz³onków wspó³dzia³aj¹cych, zmieniony Uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr 223/2 z

dnia 20 czerwca 2009 r.

I. Przepisy Wprowadzaj¹ce

§ 1

Regulamin niniejszy okreœla zasady funkcjonowania Kó³ Przyjació³ Harcerstwa w Zwi¹zku

Harcerstwa Rzeczypospolitej, tryb ich powstawania i funkcjonowania oraz zasady 

dzia³alnoœci cz³onków wspó³dzia³aj¹cych ZHR.

§ 2

Wszyscy cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy okreœleni w § 7 ust 2 lit. d oraz w § 11 Statutu ZHR

stanowi¹ Ruch Przyjació³ Harcerstwa Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej - ko³a przyjació³

harcerstwa w rozumieniu § 29 Statutu ZHR.

II. Ko³a Przyjació³ Harcerstwa

§ 3

Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy lub osoby pe³noletnie chc¹ce w³¹czyæ siê w prace ZHR w takim

charakterze, w liczbie co najmniej 3 mog¹ na proœbê lub za zgod¹ kieruj¹cego okreœlon¹ 

jednostk¹ organizacyjn¹ powo³aæ Ko³o Przyjació³ Harcerstwa (KPH).

§ 4

1. Powo³anie KPH podlega zg³oszeniu okrêgowemu kierownikowi Kó³ Przyjació³

Harcerstwa, który wpisuje Ko³o do Okrêgowego Rejestru KPH. W terminie 1 miesi¹ca od

otrzymania zg³oszenia okrêgowy kierownik KPH mo¿e, z wa¿nych powodów, odmówiæ

wpisania Ko³a na Okrêgow¹ Listê Kó³ Przyjació³ Harcerstwa, podaj¹c pisemne uzasad-

nienie. Od odmownej decyzji okrêgowego kierownika KPH przys³uguje odwo³anie do

w³aœciwego Zarz¹du Okrêgu. 

2. W braku okrêgowego kierownika KPH, jego obowi¹zki okreœlone w ustêpie 1 wykonuje

czasowo, tj. do powo³ania okrêgowego kierownika KPH w trybie § 18 ustêp 2 lub w try-

bie § 21 zdanie trzecie, Przewodnicz¹cy Zarz¹du w³aœciwego Okrêgu.  Od omownej

decyzji Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu przys³uguje odwo³anie do ca³ego Zarz¹du

Okrêgu. 

§ 5

Podstawowym zadaniem KPH jest wspieranie moralne, organizacyjne i finansowe jednostki

organizacyjnej, przy której dzia³a oraz wspieranie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

i propagowanie idei i metody harcerskiej.

§ 6



Ka¿de KPH swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi w formie uproszczonej lub w formie pe³nej.

§ 7

Forma uproszczona polega na prowadzeniu dzia³añ wspieraj¹cych jednostkê organizacyjn¹,

bez prawa prowadzenia autonomicznej gospodarki finansowej i maj¹tkowej oraz bez prawa

samodzielnego wystêpowania na zewn¹trz ZHR. Wszelkie czynnoœci KPH wychodz¹ce poza

ZHR, s¹ w takim wypadku wykonywane wy³¹cznie w imieniu i na rzecz jednostki, przy której

KPH dzia³a, a gospodarka finansowa i maj¹tkowa prowadzona jest w ramach i w oparciu 

o odpowiedni¹ dokumentacjê tej jednostki.

§ 8

Forma pe³na polega na podejmowaniu dzia³añ wspieraj¹cych jednostkê organizacyjn¹ oraz

ZHR z prawem prowadzenia autonomicznej gospodarki finansowej i maj¹tkowej (w oparciu 

o odpowiednie regulaminy ZHR) oraz samodzielnego wystêpowania na zewn¹trz ZHR 

- w zakresie okreœlonym odpowiednimi pe³nomocnictwami.

§ 9

W³aœciwy zarz¹d okrêgu po wpisaniu do rejestru udziela pe³nomocnictw, o których mowa 

w § 8 w formie pisemnej na zgodny wniosek zarz¹du KPH i kieruj¹cego jednostk¹ 

organizacyjn¹, przy której ono dzia³a. 

§ 10

Cz³onkowie KPH funkcjonuj¹cego w formie uproszczonej nie s¹ zobowi¹zani do sta³ego

podzia³u zadañ. Wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego KPH, który stanowi 

jednoosobowy zarz¹d KPH i który jest jego reprezentantem we wspó³pracy z kieruj¹cym 

jednostk¹ organizacyjn¹, przy której dzia³a. O ile zachodzi taka potrzeba dopuszcza siê

mo¿liwoœæ sta³ego podzia³u zadañ pomiêdzy cz³onków KPH, a nawet wy³onienia kolegialnego

zarz¹du KPH i wówczas § 11 stosuje siê odpowiednio.

§ 11

Cz³onkowie KPH funkcjonuj¹cego w formie pe³nej wybieraj¹ spoœród siebie

przewodnicz¹cego KPH, skarbnika i sekretarza, którzy stanowi¹ zarz¹d. Do podejmowania

wszelkich decyzji finansowych i maj¹tkowych w imieniu KPH wymagane jest zgodne

dzia³anie 2 cz³onków zarz¹du (w tej liczbie przewodnicz¹cego KPH). Wyst¹pienia 

na zewn¹trz ZHR podejmowane s¹ w porozumieniu z kieruj¹cym jednostk¹ organizacyjn¹,

przy której KPH dzia³a.

§ 12

KPH zbiera siê z w³asnej inicjatywy lub na wniosek kieruj¹cego jednostk¹ organizacyjn¹ 

z czêstotliwoœci¹ wynikaj¹c¹ z potrzeb jednostki, przy której dzia³a, nie rzadziej jednak ni¿ raz

na 6 miesiêcy.

§ 13

W ka¿dym roku odbywa siê zebranie sprawozdawcze KPH, na którym podsumowuje siê pracê

KPH i ustala priorytety w dzia³aniu na rok nastêpny, a w KPH funkcjonuj¹cych w formie

pe³nej zatwierdza siê roczne sprawozdanie finansowe i projektuje bud¿et na kolejny rok 
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w terminie do koñca stycznia. W roku, w którym up³ywa kadencja W³adz Okrêgów zebranie

KPH ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

§ 14

1. Ko³o Przyjació³ Harcerstwa podlega rozwi¹zaniu przez w³aœciwy zarz¹d okrêgu.

2. Rozwi¹zanie nastêpuje na wskutek zaprzestania funkcjonowania, prowadzenia

dzia³alnoœci sprzecznej ze statutem ZHR, regulaminami maj¹tkowymi lub niniejszym

regulaminem.

3. Rozwi¹zanie nastêpuje na wniosek kieruj¹cego jednostk¹, przy której dzia³a lub 

na wniosek jego bezpoœredniego prze³o¿onego, na wniosek Komisji Rewizyjnej Okrêgu,

a tak¿e na wniosek okrêgowego kierownika Kó³ Przyjació³ Harcerstwa.

4. Przed podjêciem decyzji zarz¹d okrêgu zobowi¹zany jest wyznaczyæ termin wys³uchania

zainteresowanych cz³onków KPH. Wys³uchanie uwa¿a siê za odbyte tak¿e w wypadku

gdy nie dojdzie ono do skutku z przyczyn niezale¿nych od Zarz¹du Okrêgu. Od decyzji

rozwi¹zuj¹cej KPH przys³uguje odwo³anie do Naczelnictwa.

§ 15

W razie rozwi¹zania jednostki organizacyjnej, przy której dzia³a³o KPH, podlega ono

rozwi¹zaniu z mocy prawa. W takim wypadku okrêgowy kierownik Kó³ Przyjació³ Harcerstwa

lub prze³o¿ony rozwi¹zanej jednostki proponuje zainteresowanym cz³onkom

wspó³dzia³aj¹cym podjêcie pracy w innym KPH.

III. Okrêgowe Zebranie i okrêgowy kierownik Kó³ Przyjació³ Harcerstwa

§ 16

W terminie przewidzianym dla Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okrêgu zarz¹d okrêgu

zwo³uje okrêgowe zebranie Kó³ Przyjació³ Harcerstwa.

§ 17

W okrêgowym zebraniu KPH uczestnicz¹ przewodnicz¹cy Kó³ Przyjació³ Harcerstwa z terenu

okrêgu i okrêgowy kierownik KPH, posiadaj¹c czynne i bierne prawo wyborcze. Bierne prawo

wyborcze przys³uguje wszystkim cz³onkom wspó³dzia³aj¹cym z terenu okrêgu.

§ 18

1. Zadaniem okrêgowego zebrania KPH jest przyjêcie lub odrzucenie sprawozdania okrê-

gowego kierownika KPH za okres kadencji w³adz okrêgu i dokonanie wyboru okrê-

gowego kierownika KPH na okres nastêpnej kadencji.

2. W przypadku, gdy okrêgowe zebranie KPH nie dokona wyboru okrêgowego kierownika

KPH na okres nastêpnej kadencji, Zarz¹d Okrêgu powo³uje okrêgowego kierownika KPH

w trybie § 21 zdanie trzecie.

§ 19

Okrêgowy kierownik Kó³ Przyjació³ Harcerstwa jest przedstawicielem Kó³ Przyjació³

Harcerstwa na terenie okrêgu i z tego tytu³u wchodzi z urzêdu w sk³ad zarz¹du okrêgu.

§ 20

Biuro Naczelnictwa ZHR 3

Regulamin Kó³ Przyjació³ Harcerstwa i cz³onków wspó³dzia³aj¹cych 20.06.2009  



Do zadañ okrêgowego kierownika Kó³ Przyjació³ Harcerstwa nale¿y:

- rzecznictwo i reprezentacja cz³onków wspó³dzia³aj¹cych zarejestrowanych na terenie

okrêgu,

- nadzór i koordynacja prac KPH na terenie okrêgu, 

- udzia³ w pracach zarz¹du okrêgu,

- animowanie powstawania kolejnych KPH przy jednostkach na terenie okrêgu,

- prowadzenie rejestru KPH, rejestracja nowopowstaj¹cych KPH i prowadzenie 

ich listy,

- prowadzenie rejestru cz³onków wspó³dzia³aj¹cych ZHR zarejestrowanych 

przy jednostkach organizacyjnych,

- wnioskowanie do zarz¹du okrêgu o rozwi¹zanie KPH w sytuacjach wskazanych 

w §14,

- stwierdzanie rozwi¹zania KPH z mocy prawa na podstawie § 15.

§ 21

Kadencja okrêgowego kierownika KPH jest zwi¹zana z kadencj¹ zarz¹du okrêgu. Wyboru

okrêgowego kierownika KPH dokonuje Okrêgowe Zebranie KPH w wyborach tajnych

spoœród cz³onków wspó³dzia³aj¹cych ZHR z terenu okrêgu, przy nieograniczonej liczbie

kandydatów. W razie ustania cz³onkostwa w ZHR lub rezygnacji z funkcji okrêgowego

kierownika KPH zarz¹d okrêgu po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cych KPH dzia³aj¹cych

na terenie okrêgu powo³uje nowego okrêgowego kierownika KPH na czas do koñca danej

kadencji.

IV. Krajowy Konwent Przyjació³ Harcerstwa 

§ 22

Okrêgowi kierownicy KPH oraz 12 cz³onków wspó³dzia³aj¹cych ZHR wyznaczonych 

w równej liczbie przez Przewodnicz¹cego ZHR, Naczelniczkê Harcerek i Naczelnika

Harcerzy stanowi¹ Krajowy Konwent Ruchu Przyjació³ Harcerstwa ZHR.

§ 23

Krajowy Konwent Przyjació³ Harcerstwa wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego

Konwentu, któremu honorowo przys³uguje 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 zadañ Krajowego Konwentu  Przyjació³ Harcerstwa nale¿y wspieranie Zwi¹zku

Harcerstwa Rzeczypospolitej, wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ Ruchu Przyjació³

Harcerstwa oraz reprezentacja cz³onków wspó³dzia³aj¹cych Zwi¹zku Harcerstwa

Rzeczypospolitej.

V. Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy
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§ 25

1. Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy ZHR zrzeszaj¹ siê w Ko³a Przyjació³ Harcerstwa. 

W wypadku niemo¿noœci utworzenia Ko³a mog¹ byæ oni zarejestrowani bezpoœrednio

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 miêdzy innymi przez:

a) tworzenie Kó³ Przyjació³ Harcerstwa przy jednostkach organizacyjnych ZHR oraz

pozyskiwanie nowych cz³onków wspó³dzia³aj¹cych,

b) doradztwo merytoryczne oraz wspieranie dzia³alnoœci wychowawczej ZHR,

c) wspó³organizowanie i inspirowanie gospodarczej dzia³alnoœci Zwi¹zku,

d) pozyskiwanie przychylnoœci 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 œwiadczeñ,

i) rozpowszechnianie publikacji dotycz¹cych dzia³alnoœci ZHR,

j) organizowanie okolicznoœciowych spotkañ i uroczystoœci.

§ 26

Cz³onkiem wspó³dzia³aj¹cym ZHR mo¿e zostaæ osoba pe³noletnia bêd¹ca obywatelem 

polskim albo cudzoziemcem posiadaj¹cym miejsce zamieszkania w Polsce.

§ 27

Cz³onków wspó³dzia³aj¹cych przyjmuje i zwalnia zarz¹d w³aœciwego KPH, a w razie braku

KPH, w³adza jednostki, na rzecz której zamierzaj¹ podj¹æ dzia³alnoœæ.

§ 28

1. Cz³onkostwo w ZHR ustaje zgodnie z § 7a Statutu ZHR.

2. Wyst¹pienie nastêpuje poprzez z³o¿enie przewodnicz¹cemu KPH lub kieruj¹cemu 

jednostk¹ oœwiadczenia o rezygnacji z cz³onkostwa.

3. Zwolnienie cz³onka wspó³dzia³aj¹cego z ZHR mo¿e nast¹piæ z powodu:

a) uporczywego lub ra¿¹cego niewype³niania obowi¹zków cz³onka wspó³dzia³aj¹cego,

b) podjêcia dzia³alnoœci sprzecznej z celami ZHR lub na szkodê ZHR,

c) zaprzestania aktywnoœci 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 okrêgu i obwodu, z wy³¹czeniem funkcji 

przewodnicz¹cego zarz¹du okrêgu,

d) korzystania z urz¹dzeñ i placówek Zwi¹zku,

e) posiadania "Legitymacji Cz³onka Wspó³dzia³aj¹cego ZHR",
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f) noszenia munduru ZHR pod warunkiem przestrzegania Prawa Harcerskiego,

g) pe³nienia funkcji pe³nomocnika zarz¹du okrêgu.

2. Wzór odznaki "Przyjaciel ZHR" oraz "Legitymacji Cz³onka Wspó³dzia³aj¹cego ZHR", 

a tak¿e trybu ich dystrybucji i rejestracji okreœli Naczelnictwo ZHR w odrêbnej instrukcji.

§ 30

Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy maj¹ obowi¹zek:

a) przestrzegania Statutu i regulaminów Zwi¹zku, 

b) op³acania sk³adek cz³onkowskich lub wykonywania nieodp³atnych œwiadczeñ 

na rzecz ZHR,

c) czynnego wspierania dzia³alnoœci 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 imiê, nazwisko, adres oraz pe³nione 

funkcje i podlega zg³oszeniu okrêgowemu kierownikowi KPH oraz kieruj¹cemu jednos-

tk¹, przy której KPH dzia³a. 

VI. Wyró¿nienia

§ 32

Cz³onkom wspó³dzia³aj¹cym, którzy z³o¿yli Przyrzeczenie Harcerskie Naczelnictwo mo¿e

przyznaæ honorowy stopieñ "Dzia³acza Harcerskiego". Oznaczeniem tego stopnia jest

br¹zowa podk³adka pod Krzy¿em Harcerskim.

§ 33

Wyró¿niaj¹cym siê cz³onkom wspó³dzia³aj¹cym Naczelnictwo mo¿e przyznaæ godnoœæ

"Honorowego Cz³onka Wspó³dzia³aj¹cego ZHR", potwierdzon¹ dyplomem i odznak¹

"Przyjaciel ZHR".

§ 34

Naczelnictwo mo¿e przyznaæ odznakê "Przyjaciel ZHR" osobie nie bêd¹cej cz³onkiem

wspó³dzia³aj¹cym, która sw¹ postaw¹ ¿yciow¹ i wybitnymi osi¹gniêciami zas³u¿y³a siê 

dla propagowania wartoœci przyjêtych przez ZHR. 

§ 35

Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2004 roku.
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