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I.  Postanowienia ogólne 

 

1. Słowniczek: 

1) System Ewidencja ZHP - obowiązkowy elektroniczny system ewidencyjny członków i 

jednostek ZHP. 

2) Przydział służbowy – obowiązkowe przypisanie członka ZHP do jednej jednostki ZHP. 

Przydział służbowy wskazuje miejsce m.in. prowadzenia zapisów w systemie Ewidencja ZHP, 

realizowania czynnego prawa wyborczego oraz, w przypadku instruktorów, zaliczania służby 

instruktorskiej. 

3) Przynależność – dodatkowe przypisanie członka ZHP do jednostki ZHP, innej niż w przypadku 

przydziału służbowego. Przynależność wskazuje jednostki, w których działa członek ZHP. 

Członek ZHP może mieć dowolną liczbę przynależności. 

4) Zaliczenie służby instruktorskiej – oficjalne potwierdzenie, że w okresie objętym zaliczeniem 

instruktor aktywnie działał na rzecz ZHP i jego praca została pozytywnie oceniona. 

5) Bezpośredni przełożony – osoba kierująca jednostką, do której członek ZHP ma przydział 

służbowy. 

6) Właściwy komendant:  

a) w przypadku jednostki: komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP, który 

ogłasza w rozkazie utworzenie danej jednostki; 

b) w przypadku członka ZHP: komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP 

kierujący jednostką, do której członek ma przydział służbowy bądź w której działa 

jednostka, do której członek ma przydział służbowy. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu, w których mowa o harcerzu, harcerzu starszym, 

wędrowniku, członku starszyzny, instruktorze, seniorze, stosuje się odpowiednio do harcerki, 

harcerki starszej, wędrowniczki, członkini starszyzny, instruktorki i seniorki. 

 

II. Przydział i przynależność 

3. Każdy członek ZHP ma przydział służbowy.  

4. Przydział służbowy i przynależność oraz ich zmiany odnotowywane są w: 

a) systemie Ewidencja ZHP; 

b) rejestrach członków jednostek, jeśli dotyczy; 

c) odpowiednio legitymacji zucha, książeczce harcerskiej, książeczce instruktorskiej, jeśli  

są prowadzone. 

 

Tryb przydziału służbowego 

5. Członkostwo ZHP powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do ZHP i uzyskania przydziału 

służbowego. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, wymagana jest także zgoda ich 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Zasady ponownego ubiegania się o członkostwo osób, których członkostwo w ZHP ustało, 

określają odrębne przepisy. 

7. Członek ZHP ma przydział służbowy do jednej jednostki ZHP, może mieć również przynależność  

do innych jednostek ZHP.  

8. Zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy niepełniący funkcji instruktorskich otrzymują 

przydział służbowy do podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP. W uzasadnionych przypadkach 
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wędrownicy pełniący funkcje w szczepach i związkach drużyn mogą otrzymać przydział służbowy 

do szczepu lub związku drużyn. 

9. Instruktorzy (w tym seniorzy), członkowie starszyzny harcerskiej (w tym seniorzy) oraz 

wędrownicy pełniący funkcje instruktorskie otrzymują przydział służbowy do hufca, chorągwi 

bądź Głównej Kwatery ZHP. 

10. W przypadku uzyskiwania przynależności członkowie ZHP wymienieni w p. 8 muszą spełnić 

łącznie następujące warunki: 

1) poinformować kierującego jednostką, do której mają przydział, 

2) uzyskać zgodę kierującego jednostką, do której chcą dodatkowo należeć, 

3) uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 lat). 

11. W przypadku uzyskiwania przynależności członkowie ZHP wymienieni w p. 9 muszą spełnić 

łącznie następujące warunki:  

1) poinformować właściwego komendanta o zamiarze objęcia funkcji bądź podjęcia działania  

w innej jednostce ZHP,  

2) uzyskać zgodę kierującego jednostką, do której zamierzają uzyskać przynależność. 

12. Przydział służbowy powstaje w momencie wydania rozkazu przez kierującego jednostką, do której 

członek ZHP uzyskuje przydział służbowy. 

13. Przynależność powstaje: 

a) w przypadku ujętym w p. 10: w momencie przyjęcia w poczet członków jednostki, 

b) w przypadku ujętym w p. 11: w momencie mianowania na funkcję lub przyjęcia w poczet 

członków jednostki. 

 

Tryb zmiany przydziału służbowego członków ZHP 

14. Członek ZHP może zmienić przydział służbowy. W tym celu musi: 

1) poinformować kierującego jednostką, do której ma przydział; 

2) uzyskać zgodę kierującego jednostką, do której przechodzi; 

3) uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i przekazać ją kierującemu 

jednostką, do której przechodzi (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 lat). 

15. O ile instrukcje działania odpowiednich jednostek nie mówią inaczej, informacja o zmianie 

przydziału służbowego członków ZHP ogłaszana jest w rozkazie: 

a) kierującego jednostką, z której członek przeszedł – wraz z informacją o jednostce, do której 

członek przechodzi, 

b) kierującego jednostką, do której członek przeszedł – wraz z informacją o jednostce, z której 

członek przychodzi. 

16. W przypadku rozwiązania jednostki właściwy komendant zobowiązany jest zaproponować nowy 

przydział służbowy członkom ZHP mającym do niej przydział. Zmiany przydziału należy dokonać 

w tym samym rozkazie, w którym ogłasza się rozwiązanie jednostki. 

 

III. Ewidencja ZHP 

17. Za rzetelne i terminowe prowadzenie systemu Ewidencja ZHP w jednostkach ZHP odpowiedzialni 

są członkowie ZHP kierujący tymi jednostkami. 

18. Zapisy w systemie Ewidencja ZHP prowadzą: 

a) dla członków ZHP wymienionych w p. 8: kierujący jednostką, do której członek ma przydział 

służbowy; 

b) dla członków ZHP wymienionych w p. 9: właściwy komendant lub upoważniony przez niego 

administrator. 
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19. Dane w systemie Ewidencja ZHP muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Maksymalne 

dopuszczalne opóźnienie wprowadzania danych wynosi 1 miesiąc, przy czym stan osobowy 

jednostek musi bezwzględnie odpowiadać rzeczywistości na moment naliczania podstawowej 

składki członkowskiej ZHP. 

20. Częścią systemu Ewidencja ZHP jest portal MOJE.ZHP.PL umożliwiający każdemu członkowi ZHP 

wgląd w dotyczące go zapisy w systemie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisach 

istnieje możliwość skorygowania danych. W tym celu członek ZHP powinien skontaktować się 

z przełożonym, podając prawidłowe informacje do umieszczenia w systemie. 

 

IV. Karta członkowska 

21. Karta członkowska ZHP jest obowiązkowym, imiennym identyfikatorem członka ZHP. 

22. Karta członkowska ZHP identyfikuje wyłącznie osobę, której została wydana. 

23. Karta członkowska ZHP ważna jest bezterminowo, do momentu ustania członkostwa w ZHP. 

24. Członek ZHP może posiadać jedną kartę członkowską ZHP. W przypadku otrzymania nowej karty 

należy zniszczyć poprzednią kartę. 

25. Wszelkie korzyści wynikające z posiadania karty przysługują tylko członkowi ZHP, któremu karta 

została wydana. 

26. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian na karcie, w szczególności zmiany danych 

naniesionych na kartę. 

27. Karta wydawana jest w 3 wersjach:  

a) harcerska – dla członków ZHP, którzy nie posiadają stopnia instruktorskiego i nie złożyli 

deklaracji seniora; 

b) instruktorska – dla członków ZHP, którzy posiadają stopień instruktorski; 

c) seniorska – dla członków ZHP, którzy złożyli deklarację seniora właściwemu komendantowi 

i nie posiadają stopnia instruktorskiego. 

28. W sytuacji, gdy: 

1) członek ZHP posiadający kartę harcerską lub seniorską składa Zobowiązanie Instruktorskie lub 

2) członek ZHP posiadający kartę harcerską staje się członkiem grupy członkowskiej seniorów, 

wspomniany członek ZHP może złożyć zamówienie na nową kartę członkowską ZHP, wybierając 

rodzaj karty (odpowiednio instruktorska, seniora). 

29. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty karty członkowskiej ZHP członek ZHP jest 

zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt do GK ZHP. 

30. W ZHP równolegle z kartami członkowskimi ZHP mogą być stosowane: 

a) legitymacja zucha, 

b) książeczka harcerska, 

c) książeczka instruktorska. 

Wzory wyżej wymienionych określa Główna Kwatera ZHP. 

V. Zaliczenie służby instruktorskiej 

31. Zaliczanie służby instruktorskiej dotyczy wyłącznie instruktorów ZHP. Zaliczenie służby 

instruktorskiej jest warunkiem uzyskania niektórych uprawnień instruktorskich określonych 

w odrębnych przepisach. 

32. Służbę zalicza się instruktorowi ZHP, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku, 

2) przestrzega Statutu ZHP, 

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy. 

33. Zaliczenia służby dokonuje: 
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a) komendant hufca -  instruktorom z przydziałem służbowym do hufca, 

b) komendant chorągwi – instruktorom z przydziałem służbowym do chorągwi oraz komendantom hufców, 

c) Naczelnik ZHP – instruktorom z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP oraz komendantom 

chorągwi, 

zwany dalej „komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej”, na wniosek 

instruktora, osoby kierującej jednostką lub zespołem, w których instruktor działa, lub z inicjatywy 

własnej. 

34. Zaliczanie służby instruktorskiej następuje za pełnienie służby w okresie roku harcerskiego, 

tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia. Z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień niniejszego regulaminu, wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba 

kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany 

instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca 

września, zaś komendant właściwy do zaliczenia służby instruktorskiej wydaje rozkaz w sprawie 

zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca października. 

35. Zaliczenie służby instruktorskiej za okres krótszy aniżeli pełen rok harcerski możliwe jest tylko 

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony przez zainteresowanego. Za uzasadnione 

przypadki uznaje się w szczególności te, które pozostają w związku z terminarzem zjazdów 

hufców/chorągwi. Rozpoznając taki wniosek, komendant właściwy do zaliczenia służby 

instruktorskiej bierze pod uwagę okoliczności wskazane przez zainteresowanego w złożonym 

przez niego wniosku, jak również okres pełnienia przez niego służby instruktorskiej oraz stopień 

zaangażowania zainteresowanego w pełnienie przez niego służby instruktorskiej. Rozkaz 

w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej, dotyczący wniosku, o którym mowa w niniejszym 

punkcie, powinien być wydany w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.  

36. W przypadku osób, które uzyskały status instruktora ZHP w trakcie roku harcerskiego, do okresu 

wskazanego w p. 34 wlicza się również okres sprzed uzyskania statusu instruktora ZHP. 

37. O tym, kto będzie komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej, decyduje 

przydział służbowy danego instruktora wedle stanu na dzień 31 sierpnia roku harcerskiego, za 

który zaliczana jest służba instruktorska, bądź też przydział służbowy danego instruktora wedle 

stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w p. 35 powyżej.  

38. Brak decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie, o którym mowa w p. 34 

powyżej, bądź też w terminie, o którym mowa w p. 35 powyżej, jest równoznaczny z decyzją 

o niezaliczeniu służby instruktorskiej.  

39. W przypadku niezaliczenia służby instruktorskiej zainteresowanemu przysługuje prawo do 

złożenia odwołania do właściwego sądu harcerskiego. Odwołanie należy złożyć w terminie 

określonym w odrębnych przepisach. Zaleca się zainteresowanemu, by przed złożeniem 

odwołania, o którym mowa w punkcie niniejszym, skontaktował się z komendantem właściwym 

do zaliczenia służby instruktorskiej celem podjęcia próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w 

szczególności ustalenia, z jakich przyczyn nie doszło do zaliczenia tej służby.  

40. Po ewentualnym uwzględnieniu odwołania, o którym mowa w p. 39 powyżej, informację 

o zaliczeniu służby instruktorskiej ogłasza się w rozkazie komendanta właściwego do zaliczenia 

służby instruktorskiej.  

 


