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Zatwierdzony 

Rozkazem L12/2016 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 9 października 2016 r. 

 

Regulamin Kręgów Harcerstwa Starszego  

 

§ 1 

Krąg Harcerstwa Starszego OH-rzy ZHPnL - zwany dalej "Kręgiem" w skrócie "KHS" - 

jest jednostką organizacyjną OH-rzy ZHPnL i podstawowym środowiskiem rozwoju 

harcerskiego dorosłych członków OH-rzy ZHPnL. 

§ 2 

1. Celem KHS jest tworzenie możliwości dalszego wszechstronnego rozwoju i służby 

osobom pełnoletnim. 

2. Cel KHS jest realizowany przede wszystkim poprzez: 

a) budowanie środowiska osób dorosłych; 

b) wspieranie w rozwoju osobistym; 

c) wspieranie w odkrywaniu i realizacji powołania; 

d) wspieranie w życiu zgodnym z ideą harcerską; 

e) wspieranie w pełnieniu służby; 

f) wspieranie w odnajdywaniu miejsca w ZHPnL; 

g) propagowanie idei harcerskiej poza ZHPnL. 

 

§ 3 

1. Krąg działa metodą starszoharcerską określoną w zasadach pionu, w szczególności: 

a) każdy aspekt pracy uwzględnia dorosłość członków; 

b) funkcjonuje system stopni i realizowane są indywidualne zobowiązania dotyczące 

pracy nad sobą; 

c) realizowana jest przygoda harcerska na miarę potrzeb dorosłego człowieka; 

d) każdy członek kręgu pełni służbę; 

e) Krąg jest otwarty na przyjmowanie nowych członków, zasady przyjmowania są 

jawne i jasno określone w regulaminie wewnętrznym. 
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2. W pracy KHS konieczne są 4 elementy: 

a) wspólnota; 

b) praca nad sobą; 

c) harcowanie; 

d) służba. 

 

§ 4 

1. W skład Kręgu wchodzi minimum 6 pełnoletnich członków ZHPnL, w tym 

komendant  Kręgu. W przypadku mniejszej liczby członków, w uzasadnionych 

przypadkach, dopuszczalna jest praca Kręgu, jest on wtedy powołany na okres 

próbny. 

2. Krąg pracuje według zatwierdzonego planu pracy. 

3. Kręgi mają swoją specyfikę. Specyfika kręgu opisana jest w regulaminie 

wewnętrznym kręgu i przekłada się na jego plany pracy. 

4. Krąg ma swoją nazwę i obrzędowość. 

5. Zbiórki Kręgu odbywają się co najmniej 3 razy do roku. 

 

§ 5 

Zdobywanie stopni harcerskich i instruktorskich w Kręgach jest realizowane zgodnie z  

zasadami określonymi w regulaminie stopni harcerskich i regulaminie stopni 

instruktorskich. 

§ 6 

1. Komendantem Kręgu jest instruktor. Wskazane jest, by komendant kręgu posiadał 

stopnień podharcmistrza Harcerza Litwy. 

2. Kręgi Harcestwa starszego powołuje Naczelnik OH-rzy po uzyskaniu opinii członka 

GK OH-rzy ds Harcerstwa starszego. 

3. Jeżeli nie jest określone inaczej, sprawy Kręgów opiniuje członek GK OH-rzy 

odpowiedzialny za Harcestwo starsze.  

4. Wniosek o rejestrację Kręgu zawiera: 

a) dane komendanta i członków; 

b) zatwierdzony plan pracy kręgu; 

c) zatwierdzony regulamin wewnętrzny. 

5. Plany pracy Kręgu (roczne, obozowe), regulamin wewnętrzny i jego zmiany są 

zatwierdzane przez Naczelnika OH-rzy. Przed zatwierdzeniem wyżej wymienione 

dokumenty powinny uzyskać pozytywną opinię członka GK OH-rzy d/s Harcerstwa 

starszego. 



  

 Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie 
 Główna Kwatera Organizacji Harcerzy 

 
 

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie   Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga 

Ul.: Naugarduko 76, LT – 03202, Wilno, Litwa   Naugarduko g. 76, LT-03202, Vilnius, Lietuva 

NIP: 190678197     Įmonės kodas: 190678197 

 

6. W uzasadnionych przypadkach Krąg może być powołany na okres próbny. Długość 

okresu próbnego określa Naczelnik OH-rzy po uzyskaniu opinii członka GK d/s 

Harcerstwa starszego. Wskazane jest by okres próbny nie był dłuższy niż rok. 

7. Równolegle z rejestracją Kręgu Naczelnik OH-rzy powoluje Komendanta Kręgu . 

8. Regulamin wewnętrzny Kręgu zawiera: 

a) zasady przyjmowania i zwalniania członków; 

b) zasady powoływania i odwoływania komendanta; 

c) specyfikę, tryb i zasięgu działania; 

d) strukturę kręgu; 

e) zasady zmiany regulaminu wewnętrznego. 

 

§ 7 

1. O przynależności do Kręgu harcestwa starszego świadczy oznaka, zatwiedzona przez 

Naczelnika OH-rzy, noszona na lewej kieszeni munduru. 

2. Krąg starszoharceski może uchwalić własny mundur, jednolity dla całego kręgu, wg 

zasad określonych w regulaminie mundurowym OH-rzy ZHPnL. 

3. Krąg może posiadać własną chustę lub krajkę ustaloną przez Krąg. 

 

 

 

 

 

 

 


