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Zatwierdzony 

Rozkazem L13/2015 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

Regulamin służby instruktorskiej 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania instruktorów oraz 

zasady służby instruktorskiej. 

 

§ 2 

1. Instruktorem ZHPnL jest pełnoletni harcerz posiadający odpowiednie kwalifikacje do 

prowadzenia pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży potwierdzone posiadaniem stopnia 

instruktorskiego harcmistrza lub podharcmistrza albo przewodnika. 

2. Zasady nadawania stopni instruktorskich ZHPnL określa regulamin stopni instruktorskich. 

 

§ 3 

Instruktorem ZHPnL może zostać obywatel Republiki Litewskiej lub cudzoziemiec mający stałe 

miejsce zamieszkania na Litwie, który akceptuje zasady Statutu ZHPnL. 

 

§ 4 

1. Do pełnienia służby instruktorskiej uprawnione i obowiązane są jedynie osoby, które zostały 

wpisane na listę instruktorów. 

2. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu w stosunku do instruktorów 

wykonuje Naczelnik Harcerzy lub upoważniona przez niego osoba. 
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§ 5 

1. Listy instruktorów prowadzą Naczelnik Harcerzy oraz odpowiednio upoważniona osoba w GK 

OH-rzy. 

2. Wpisu na listę instruktorów dokonuje się na wniosek komisji instruktorskiej z dniem przyznania 

stopnia przewodnika. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do weryfikacji stopnia. 

4. Co roku do dnia 31 stycznia Naczelnik Harcerzy ogłasza listy instruktorów według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

5. Naczelnictwo w drodze instrukcji określi sposób prowadzenia, przechowywania, udostępniania i 

archiwizowania list instruktorów oraz zakres informacji niezbędny do ich prowadzenia. 

 

§ 6 

1. Skreślenie z listy instruktorów następuje na skutek wniosku lub ustania członkostwa w ZHPnL z 

powodu: 

a) wystąpienia z ZHPnL; 

b) usunięciu z ZHPnL. 

2. Wniosek o skreślenie z listy instruktorów zainteresowany składa w formie pisemnej 

Naczelnikowi Harcerzy. W wyniku skreślenia z listy instruktor uzyskuje status harcerza 

starszego. 

3. Oświadczenie o wystąpieniu z ZHPnL instruktor składa w formie pisemnej Naczelnikowi 

Harcerzy. 

4. Usunięcie z listy instruktorów ZHPnL następuje na skutek: 

a) uporczywego lub rażącego nie wywiązywanie się z obowiązków członkowskich; 

b) zalegania instruktora z opłacaniem składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy; 

c) złośliwe niewykonanie rozkazów i wskazań Naczelnika i Zarządu ZHPnL. 

5. Skreślenie powstałe w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje dopiero po 

rozliczeniu się instruktora z powierzonego mu majątku Związku (rozliczenie finansowe) oraz po 

uprzednim złożeniu pełnionych funkcji (rozliczenie z obowiązków programowych i 

organizacyjnych). 
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6. Decyzję o skreśleniu Naczelnik Harcerzy ogłasza rozkazem oraz doręcza osobie 

zainteresowanej. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Harcerskiego Związku w terminie l 

miesiąca od dnia otrzymania decyzji. 

7. W przypadku ustania członkostwa ZHPnL,  instruktor zobowiązany jest do zwrotu Naczelnikowi 

Harcerzy wszelkich odznak instruktorskich. 

 

§ 7 

1. Przez przydział służbowy instruktora rozumie się przydział do jednostki organizacyjnej, w której 

pełni on funkcję. Pełnienie funkcji musi być ogłoszone rozkazem właściwego przełożonego lub 

wybór do odpowiednich władz Związku podczas Zjazdu ZHPnL. 

2. W zakresie obowiązków organizacyjnych instruktor podlega Naczelnikowi Harcerzy lub 

wskazanemu rozkazem przez niego przełożonemu, właściwemu ze względu na miejsce pełnienia 

funkcji przez instruktora. 

3. W przypadku instruktora pełniącego jednocześnie funkcje w kilku różnych jednostkach 

organizacyjnych podstawową jednostką przydziału służbowego jest jednostka najniższego 

szczebla. 

4. Instruktor pełniący funkcje we władzach naczelnych Związku lub w Głównej Kwaterze 

Harcerzy jest delegowany do pracy w tych organach. 

5. Instruktor nie pełniący aktualnie funkcji instruktorskiej podlega bezpośrednio Naczelnikowi 

Harcerzy. 

§ 8 

1. Instruktor ma prawo: 

a) udziału w życiu Związku; 

c) wybieralności do władz Związku; 

d) korzystania z urządzeń i placówek Związku; 

e) noszenia munduru i odznak ZHPnL. 

2. Instruktor pełniący określoną funkcję wychowawczą i posiadający określony przydział służbowy 

ma czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku. 
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§ 9 

1. Instruktor ma obowiązek: 

a) przestrzegania Prawa Harcerskiego; 

b) czynnego udziału w pracy wychowawczej prowadzonej przez Związek z zastrzeżeniem §12 i §13 

niniejszego regulaminu; 

c) przestrzegania Statutu i regulaminów Związku; 

d) opłacania składek członkowskich, chyba że na podstawie odrębnych przepisów lub 

rozkazem Naczelnika Harcerzy został zwolniony z tego obowiązku; 

f) aktywnego uczestnictwa w pracach własnej jednostki organizacyjnej. 

2. Tryb opłacania składek przez instruktorów określają Regulaminy lub odpowiedni rozkaz 

Naczelnika Harcerzy. 

 

§ 10 

1. W przypadku oceny pracy instruktora jako wybitnej, Naczelnik Harcerzy może nagrodzić go 

przez: 

a) udzielenie pochwały w rozkazie; 

b) poinformowanie, w uzgodnieniu z zainteresowanym jego pracodawcy lub miejsca nauki o 

wybitnym zaangażowaniu w działalność wychowawczą Związku; 

c) wyróżnienie w inny sposób - stosownie do potrzeb. 

 

§ 11 

1. W przypadku rażącego uchybienia w pełnieniu służby instruktorskiej lub naruszenia Statutu 

Naczelnik Harcerzy może ukarać instruktora przez: 

a) upomnienie w rozkazie; 

b) naganę w rozkazie; 

c) zwolnienie z pełnionych funkcji; 

d) zawieszeniu w działaniu i pełnienie funkcji na okres do 2 lat; 

przy czym kary, o których mowa w ust. 1 lit. b) - d) mogą być stosowane łącznie. 

2. Instruktor obwiniony ma prawo złożenia wyjaśnień przed wymierzeniem kary. 
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3. Od decyzji o ukaraniu przysługuje apelacja do Sądu Harcerskiego w okresie nie dłuższym niż 1 

miesiąc od dnia wymierzenia kary. 

 

§ 12 

1. Przez urlop instruktorski rozumie się czasowe zwolnienie instruktora z obowiązku brania 

czynnego udziału w pracy wychowawczej prowadzonej przez Związek udzielone na wniosek 

zainteresowanego na ściśle określony czas. 

2. Urlopu instruktorskiego udziela Naczelnik Harcerzy w drodze rozkazu na okres najwyżej 12 

miesięcy. W uzasadnionym wypadku urlop może zostać przedłużony do 24 miesięcy. 

 

§ 13 

1. Przez przeniesienie do rezerwy instruktorskiej rozumie się bezterminowe zwolnienie instruktora 

z czynnego udziału w pracy wychowawczej prowadzonej przez Związek. W czasie przeniesienie 

do rezerwy instruktorowi zabrania się pełnienia obowiązków instruktorskich. 

2. Do rezerwy instruktorskiej przenosi Naczelnik Harcerzy w drodze rozkazu, na wniosek 

zainteresowanego albo z własnej inicjatywy. 

 

§ 14 

1. Urlop oraz rezerwa instruktorska nie zwalniają z obowiązku przestrzegania Prawa Harcerskiego 

oraz opłacenia składek. 

2. Instruktor podejmujący służbę po przerwie dłuższej niż dwa lata może być skierowany na kurs 

lub poddany innej formie kształcenia. 

§ 15 

Wszelkie nieomówione w tym Regulaminie zagadnienia dotyczące instruktorów Organizacji 

Harcerzy są do decyzji Naczelnika. 


