
  

Zasady pracy kapelanów 
Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech 

§ 1
W ZHPwN posługę duszpasterską sprawują kapelani harcerscy ZHPwN. 

§ 2 
Celem służby kapelana harcerskiego jest:
 1) sprawowanie posługi religijnej na rzecz członków ZHPwN, 
 2) działanie na rzecz rozwoju duchowego i religijnego członków ZHPwN, współudział w ich 

wychowaniu  do  odpowiedzialności  i  społecznej  dojrzałości,  w  poszanowaniu  godności  
człowieka,   

3) budowanie  i  organizowanie  współpracy  pomiędzy  komendą  jednostki  organizacyjnej  
ZHPwN i odpowiednią władzą kościelną. 

§ 3 
Dla realizacji celów określonych w § 2 kapelan harcerski: 
 1) uczestniczy  w  pracy  programowej  i  metodycznej,  szczególnie  w  zakresie  rozwoju  

duchowego  i  religijnego,  prowadzonej  przez   komendy,  sztaby  i  zespoły  programowe  
właściwych  jednostek  organizacyjnych  ZHPwN  i  podejmuje  zadania  na  rzecz  tych  
jednostek,

2) uczestniczy w zbiórkach i innych formach pracy kapelanów organizowanych przez ZHPwN.

§ 4
Kapelani harcerscy mają obowiązek:

1. dbać  o swój rozwój harcerski i  instruktorski,  w szczególności przez zdobywanie stopni
instruktorskich oraz udział w konferencjach instruktorskich,

2) uczestniczyć  w  formach  kształcenia   instruktorów  ZHPwN  i  kapelanów  harcerskich
ZHPwN,

3) składać  pisemne  sprawozdanie  ze  swej  działalności  naczelnikowi  ZHPwN  lub
wyznaczonemu przez naczelnika czlonkowi Naczelnictwa ZHPwN.

§ 5
 1. Naczelnictwo ZHPwN: 

1) koordynuje pracę wszystkich kapelanów harcerskich,
2) współpracuje z kapelanami roznych wyznań,
3) tworzy warunki do realizacji celów posługi duszpasterskiej kapelanów harcerskich
4) organizuje  prace  wydziałów  i  zespołów  Naczelnictwa  ZHPwN  w  zakresie  

zadań programowych, metodycznych i organizacyjnych związanych z rozwojem  
duchowym i religijnym w ZHPwN,

5) koordynuje działalność kleryckich kręgów harcerskich ZHPwN,
1) Kręgi te działają na podstawie „Instrukcji w sprawie organizacji i zasad 

działania kręgów instruktorskich i kręgów akademickich” z uwzględnieniem 
specyfiki seminariów duchowych.

2) O powstaniu KKH zawiadamia się Naczelnictwo ZHPwN,
 



§ 6

1. Do powoływania kapelanów wszystkich wyznań stosuje się zasady określone w niniejszym
regulaminie. 

2. Kapelana  powołuje  i  odwołuje  Naczelnik  ZHPwN  -  w  uzgodnieniu  z  właściwym
Zwierzchnikiem danego Kościoła.

3. Jeśli jednostka organizacyjna ZHPwN obejmuje swoim zasięgiem dwie lub więcej diecezji
kapelan  harcerski może mieć swoich zastępców. 

4. Tryb powoływania  zastępców kapelana jest taki sam, jak kapelana harcerskiego.
5. Zastepca kapelana harcerskiego ZHPwN nie musi byc instruktorem harcerskim.
6. Kapelana powołuje i odwołuje - na wniosek wlasciwego komendanta – Naczelnik ZHPwN.

      
 

§ 7

 1. Oznaką funkcji kapelana harcerskiego ZHPwN jest fioletowy sznur noszony spod ramienia. 
Szczegóły określa  Regulamin odznak i  oznak zuchowych,  harcerskich  i  instruktorskich  
ZHPwN.

2. Szczegóły oznak liturgicznych ustalane jest w porozumieniu z innymi kapelanami danego
wyznania.

§ 8
1. Kapelan  harcerski  działa  na  podstawie  rocznego  planu  pracy,  zatwierdzonego  przez

komendanta właściwej jednostki organizacyjnej ZHPwN.
2. Zatwierdzone plany będące częścią  składową  planu  pracy  jednostki  organizacyjnej

przesyła się do wiadomości Naczelnictwa ZHPwN.
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