ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
GŁÓWNA KWATERA HARCERZY
INSTRUKCJA OBOWIĄZUJĄCA 03
Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika L13/18
PRZYJMOWANIE INSTRUKTORÓW Z KRAJU
I.

Wprowadzenie
Związek Harcerstwa Polskiego, działający poza granicami Kraju od czasu Drugiej
Wojny Światowej, zachował i pragnie nadal zachować swą ideologię, swe tradycje i
metody pracy. Wynika z tego konieczność, aby przybywający z Kraju instruktorzy,
chętni do pracy w naszych szeregach, zaznajomili się z duchem i metodami pracy
naszej Organizacji oraz wyrazili zgodę na poświadczenie ich stopni i służby
instruktorskiej.
Nasz stosunek do osób chcących wstąpić w nasze szeregi winien być serdeczny,
zachęcający i umożliwiający uzupełnienie wiadomości. Oceniając kandydatów
powinniśmy jednak być krytyczni w takiej samej mierze, jak jesteśmy wobec
kandydatów na instruktorów spośród młodzieży wychowanej w naszych szeregach.

II.

Zasady
1. Niniejsza instrukcja określa zasady przyjmowania instruktorów z organizacji
harcerskich w Kraju do pracy w szeregach Organizacji Harcerzy w Z.H.P.
działającego poza granicami Kraju.
2. Wszyscy instruktorzy z Kraju pragnący pracować w Organizacji Harcerzy z
zachowaniem posiadanego stopnia podlegają poświadczeniu stopnia i służby
instruktorskiej w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia się do pracy.
3. Procedura przyjmowania instruktorów zawiera dwa zasadnicze elementy:
a) Potwierdzenie stopnia i dotychczasowej służby harcerskiej.
b) Przygotowanie według naszych wymagań do pracy na odpowiednim
szczeblu.

III.

Procedura
4. Instruktor-kandydat zgłasza się do pracy na terenie swego zamieszkania.
5. Hufcowy, wraz z innym instruktorem, przeprowadzą rozmowę z kandydatem, przy
czym:
• Ocenią, czy kandydat kieruje się tymi samymi ideałami i troską o dobro
młodzieży jakie wynikają z założeń naszej organizacji.
• Określą kandydatowi procedurę przyjęcia oraz zalecą materiały do
przestudiowania.
6. Kandydat składa podanie na piśmie, wyrażając przy tym zgodę na poświadczenie
stopnia i służby, na kontrolę w rejestrze karanych i przedstawia nastepującą
dokumentację:
• Życiorys.
• Wykaz służby harcerskiej.
• Legitymację instruktorską lub rozkaz mianowania.
• Przynajmniej dwie referencje. Wskazane jest, by jedna z nich pochodziła
od księdza.
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7. Hufcowy stawia wniosek o przeprowadzenie poświadczenia stopnia i służby, drogą
służbową, do Naczelnika, załączając dokumentację przedstawioną przez
kandydata i wymienioną w punkcie 3.
8. Decyzję o zezwoleniu na dalszy ciąg procedury podejmuje Naczelnik po
sprawdzeniu danych ewidencyjnych wymienionych w punkcie 3 z odpowiednią
organizacją harcerską w Kraju.
9. Po otrzymaniu zezwolenia od Naczelnika, Komisja na szczeblu Chorągwi
przeprowadza rozmowę z kandydatem w celu oceny jego wiadomości harcerskich
i postawy instruktorskiej.
10. Kandydat powinien wykazać się znajomością:
• Historii i ideologii Z.H.P.
• Organizacji Z.H.P. działającego poza granicami Kraju
• Aktualnej struktury organizacyjnej w kraju zamieszkania
• Drogi służbowej oraz sposobu zarządzania w Z.H.P.
• Regulaminów Organizacji Harcerzy, a w szczególności dotyczących
właściwego szczebla pracy
• Metody harcerskiej
• Programów harcerskich.
11. Kandydaci mający stopień harcmistrza z Kraju muszą bezwzględnie odbyć próbę
na stopień harcmistrza w naszej Organizacji.
12. W przypadku kandydata w stopniu podharcmistrza Komisja zadecyduje, czy
wskazane jest jedynie dokształcanie kandydata, czy też powinien on odbyć próbę
na stopień.
13. Jeżeli wskazanym jest odbycie próby, kandydat przechodzi pełny program
szkolenia i próbę według regulaminów obowiązujących.
14. Kandydat zwolniony z obowiązku pełnego szkolenia i odbycia próby, pracuje na
swoim terenie przez okres próbny, realizując wymagany przez Komisję program
dokształcania.
15. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, Komendant Chorągwi stawia
wniosek do Naczelnika o zatwierdzenie stopnia instruktorskiego uzyskanego w
Kraju.
16. Naczelnik Harcerzy na podstawie przedstawionych materiałów i dokumentów
przyjmuje danego instruktora do ZHP i zatwierdza stopień rozkazem.
17. Po zatwierdzeniu stopnia instruktor odnawia Przyrzeczenie według roty
obowiązującej w naszej Organizacji, podpisuje zobowiązanie instruktorskie i
rejestruje się w swojej Chorągwi.
18. Kandydaci w stopniu przewodnika z Kraju przechodzą podobną procedurę, ale
przeprowadza ją Komendant Chorągwi i on również, po pomyślnym ukończeniu
procedury przyjęcia, zatwierdza stopień. Komendant Chorągwi zwraca się do
Głównej Kwatery o sprawdzenie dokumentacji przedstawionej przez kandydata i
wymienionej w punkcie 3.
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