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Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 5 z 23 maja 1998 r.
w sprawie Regulaminu zaliczania służby instruktorskiej

§ 1
Rada Naczelna ZHP, działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu ZHP,

uchwala Regulamin zaliczania służby instruktorskiej, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

Przewodnicząca
Związku Harcerstwa Polskiego

/-/ Maria HRABOWSKA
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Załącznik do Uchwały RN ZHP nr5 z 23 maja 1998 r.

REGULAMIN ZALICZANIA SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

1. Postanowienia ogólne
1.1. Podstawy zaliczania służby instruktorskiej określają §24 i 28 Statutu ZHP.
1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu, w których mowa o instruktorach,

stosuje się odpowiednio do instruktorek.
1.3. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o bezpośrednim przełożonym,

należy przez to rozumieć osobę kierującą jednostką organizacyjną, do
której instruktor ma przydział służbowy.

1.4. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o właściwym komendancie,
należy przez to rozumieć komendanta hufca, chorągwi lub Naczelnika
ZHP, zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu ZHP.

2. Zasady zaliczania służby instruktorskiej
2.1. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

- pełni funkcję statutową lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
- uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej

pracy,
- przestrzega Statutu ZHP,
- zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona

ma być służba instruktorska.
2.2. Właściwy komendant może skreślić z listy instruktora, któremu przez dwa

kolejne lata nie została zaliczona służba instruktorska, zgodnie z § 28 ust.
1 pkt. 2, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 Statutu ZHP.

2.3. Do stażu instruktorskiego wlicza się tylko lata zaliczonej służby
instruktorskiej.

3. Tryb zaliczania służby instruktorskiej
3.1. Zaliczanie służby instruktorskiej następuje za okres roku harcerskiego, tj.

od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
3.2. Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa do końca września

właściwemu komendantowi bezpośredni przełożony instruktora.
3.3. Właściwy komendant wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby

w terminie do końca października.
W przypadku niezaliczenia służby, instruktor ma prawo odwołania się
do właściwego komendanta do 30 listopada. Od decyzji komendanta
w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do sądu
harcerskiego.
Fakt zaliczenia służby instruktorskiej potwierdza się wpisem
do książeczki i kartoteki instruktorskiej.


