ROZDZIAŁ 4.
Członkostwo
§ 14
1. Członkostwo ZHP powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do ZHP i uzyskania
przydziału służbowego.
2. Członkowie ZHP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
3. Nie można być w tym samym czasie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym.
§ 15
1. Członkiem zwyczajnym ZHP może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP
i działania zgodnego z zasadami i celami Związku.
2. Osoby do lat 16 mogą należeć do ZHP za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
3. Cudzoziemcy, mieszkający stale lub czasowo w Polsce, mogą być członkami ZHP.
4. Osoby pochodzenia polskiego, mieszkające czasowo za granicą, mogą należeć do
jednostek ZHP prowadzących działalność za granicą za zgodą właściwej terytorialnie
organizacji skautowej, należącej do WOSM i/lub WAGGGS.
§ 16
1. Członkami wspierającymi ZHP są:
1) osoby pełnoletnie, wyrażające wolę stałej współpracy i pomocy jednostkom
organizacyjnym ZHP,
2) osoby prawne, w szczególności stowarzyszenia przyjaciół harcerstwa.
2. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka wspierającego następuje po podpisaniu
porozumienia. Zasady dotyczące porozumień w sprawie praw i obowiązków członków
wspierających określa Główna Kwatera ZHP.
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§ 17
Członkami zwyczajnymi są: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, starszyzna i
instruktorzy.
Zuchy składają Obietnicę Zucha, a pozostali członkowie zwyczajni składają
Przyrzeczenie Harcerskie.
Instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego i złożeniu Zobowiązania
Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instruktorem może
zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
Do starszyzny należą członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 25 rok życia i nie złożyli
Zobowiązania Instruktorskiego.
Starszyzna i instruktorzy, którzy ukończyli 55 lat i złożyli stosowną deklarację
właściwemu komendantowi, otrzymują miano seniora.
Starszyzna i instruktorzy mogą się zrzeszać w kręgach.
Zasady przynależności członków zwyczajnych do poszczególnych grup metodycznych i
do jednostek organizacyjnych określa Rada Naczelna ZHP.

§ 18
1. Członkowie ZHP mają przydział służbowy.
2. Zasady przydziału służbowego członków i tryb postępowania w sprawach związanych
z przydziałem służbowym określa Główna Kwatera ZHP.

§ 19
1. Członkowie zwyczajni ZHP mają prawo:
1) brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczyć
w życiu jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział służbowy,
2) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP,
3) korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP, na zasadach określonych
przez Związek,
4) nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP.
2. Instruktorzy mają ponadto prawo do przyjmowania Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia
Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego.
§ 20
1. Członkowie zwyczajni ZHP mają obowiązek:
1) dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie
i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
2) stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów
ZHP,
3) brać czynny udział w życiu ZHP,
4) opłacać regularnie składki członkowskie.
2. Instruktorzy mają ponadto obowiązek kierowania się zasadami określonymi w
Zobowiązaniu Instruktorskim oraz szczególnej troski o powierzone im dzieci i młodzież,
zwłaszcza o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
§ 21
Kadrę ZHP stanowią członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie.
Pełnienie funkcji w ZHP jest jedną z dróg rozwoju kadry i wymaga przeszkolenia. Dla
pełnego rozwoju instruktorskiego niezbędne jest podejmowanie nowych zadań i funkcji.
3. Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest:
1) funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz
inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie
mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub
Naczelnika ZHP,
2) funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.
4. Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych wypadkach komendant
hufca może dopuścić do pełnienia funkcji instruktorskiej członka zwyczajnego nie
będącego instruktorem, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje
instruktorskie.
5. Dla osób niepełnoletnich pełniących funkcję drużynowego, komendant hufca wyznacza
pełnoletniego opiekuna.
6. Powierzanie funkcji harcerskiego kapelana następuje w trybie mianowania przez
właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP za zgodą
odpowiednich władz kościelnych.
1.
2.

§ 22
1. Właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP zalicza
instruktorom corocznie służbę instruktorską.
2. Od decyzji w sprawie zaliczania służby instruktorskiej przysługuje odwołanie do sądu
harcerskiego.

3. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach zaliczenia służby instruktorskiej określa
Rada Naczelna ZHP.
§ 23
1. Za osiągnięcia w pracy Związku członkowie ZHP mogą być wyróżniani i nagradzani.
2. Formy, rodzaje oraz zasady wyróżnień i nagród określa Rada Naczelna ZHP.
3. Najwyższym wyróżnieniem organizacyjnym ZHP jest krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.
§ 24
1. Członkostwo zwyczajne ZHP ustaje na skutek:
1) wystąpienia z ZHP,
2) skreślenia z listy członków ZHP,
3) wykluczenia z ZHP.
2. Członkostwo wspierające ZHP ustaje na skutek:
1) rezygnacji,
2) skreślenia z listy członków ZHP z powodów niewywiązywania się z obowiązków
wynikających z porozumienia.
§ 25
Wystąpienie z ZHP następuje w drodze złożenia stosownego oświadczenia, zgodnie z
podstawowym przydziałem służbowym, osobie kierującej podstawową jednostką
organizacyjną ZHP lub właściwemu komendantowi hufca, komendantowi chorągwi lub
Naczelnikowi ZHP.
§ 26
1. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku niewypełnienia obowiązków
członkowskich, w tym nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej
6 miesięcy.
2. Decyzję o skreśleniu z listy członków ZHP podejmują, po wcześniejszym uprzedzeniu o
takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień, zgodnie z podstawowym przydziałem
służbowym, osoby kierujące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP lub
właściwy komendant hufca, komendant chorągwi bądź Naczelnik ZHP.
3. Od decyzji o skreśleniu z listy członków ZHP przysługuje prawo odwołania na zasadach
określonych w § 28.
§ 27
1. Wobec członków zwyczajnych ZHP naruszających postanowienia Statutu ZHP mogą być
stosowane następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie z ZHP,
4) ponadto w stosunku do starszyzny, instruktorów i kadry pozbawienie, na okres do 4
lat, całości lub części praw członkowskich.
2. Uprawnionymi do stosowania kar są:
1) w stosunku do członków zwyczajnych nie będących instruktorami i nie pełniących
funkcji instruktorskich – osoba kierująca podstawową jednostką organizacyjną ZHP,
2) w stosunku do starszyzny, instruktorów i kadry – właściwy komendant hufca,
komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP w zakresie upomnienia i nagany oraz
pozbawienia praw członkowskich, a właściwy sąd harcerski w zakresie wszystkich
kar.

3. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.
4. Właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP może zawiesić
członka zwyczajnego pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu określonych funkcji
oraz w prawach członka ZHP do czasu zakończenia postępowania, jeśli ze względu na
rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Związku pod
warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do sądu harcerskiego.
5. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania
a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.
6. Wykluczenie z ZHP powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak
organizacyjnych.
7. Wykluczonemu z ZHP przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP.
Zasady ponownego ubiegania się o członkowstwo określa Rada Naczelna ZHP.
§ 28
1. Skreślonemu z listy członków ZHP oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia:
1) od decyzji osoby kierującej podstawową jednostką organizacyjną ZHP podjętych
wobec członka zwyczajnego nie będącego kadrą – do właściwego komendanta hufca
lub komendanta chorągwi,
2) od decyzji komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP podjętych
wobec kadry, starszyzny lub instruktorów – do właściwego sądu harcerskiego,
3) od decyzji komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP podjętych
wobec członka zwyczajnego nie będącego instruktorem i pełniącego funkcję
instruktorską oraz wobec członka wspierającego – odpowiednio do komendanta
chorągwi, Naczelnika ZHP lub Głównej Kwatery ZHP,
4) od orzeczenia sądu harcerskiego – do sądu harcerskiego właściwego do rozpatrzenia
odwołania.
2. Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje.

