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Biuro Naczelnictwa ZHR

Regulamin Salezjañskiego Ruchu
Programowo-Metodycznego "Dêby" ZHR
(Uchwa³a Rady Naczelnej ZHR nr 67/1 z dnia 11 stycznia 2004 r.)
§1
Salezjañski Ruch Programowo - Metodyczny "Dêby", zwany dalej w skrócie SRP-M, jest
dobrowolnym zrzeszeniem dru¿yn, instruktorów i harcerzy starszych nale¿¹cych do Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Paragrafy Regulaminu dotycz¹ce instruktorów i harcerzy
odnosz¹ siê odpowiednio do instruktorek i harcerek.
§2
Celem SRP-M jest:
1. Kultywowanie i twórczy rozwój tradycji salezjañskiej pracy harcerskiej.
2. Podtrzymywanie i rozwijanie miêdzyœrodowiskowej wiêzi, w nawi¹zaniu do tradycji
dawnej Pomorskiej Chor¹gwi Harcerzy RH "Klonowy Liœæ", Hufca Harcerzy "Dêby"
i Pó³nocnej Chor¹gwi Harcerzy ZHP (rok za³o¿enia 1918) - w celu utrzymywania
i rozwijania naszego stylu pracy.
3. Wspólne inicjatywy metodyczno-programowe œrodowisk.
4. Propozycje duszpasterskie dla dru¿yn SRP-M i ca³ego ZHR.
§3
Powy¿sze cele realizowane s¹ przez:
1. Inicjatywy duszpasterskie:
a) coroczne adwentowe rekolekcje dla kadry SRP-M, organizowane przez Kapelana
SRP-M;
b) coroczne wielkopostne Harcerskie Dni Skupienia w œrodowiskach organizowane
wed³ug jednego programu opracowanego przez kapelana SRP-M;
c) organizacjê akcji duszpasterskich, otwartych równie¿ dla dru¿yn spoza SRP-M;
d) inne inicjatywy œrodowisk i duszpasterzy.
2. Obozy letnie i zimowe w trzech kategoriach:
a) obozy harcerskie "Campo Don Bosco";
b) kolonie zuchowe;
c) obozy dla m³odzie¿y niezrzeszonej, zw³aszcza ze œrodowisk zaniedbanych
wychowawczo - przy wykorzystaniu metody harcerskiej i systemu wychowawczego
œw. Jana Bosko.
Szczegó³ow¹ kategoryzacjê obozów okreœla odrêbna instrukcja.
3. Zloty SRP-M:
a) coroczny jesienny zlot dru¿yn SRP-M;
b) coroczny wiosenny zlot kadry SRP-M, powi¹zany z odpraw¹ przedobozow¹;
c) co dwa lata w ramach zlotu jesiennego odbywa siê Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza SRP-M;
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4. Kszta³cenie i kursy:
a) kursy podharcmistrzowskie w oparciu o autorski program kursów phm. "Deby"
za zgod¹ CSI lub w³aœciwego komendanta chor¹gwi;
b) kursy dru¿ynowych w oparciu o autorski program kursów przewodnikowskich
"Dêby"- "Pajêczarnia" za zgod¹ w³aœciwego komendanta chor¹gwi;
c) kursy zastêpowych za zgod¹ w³aœciwego hufcowego;
d) inne kursy, np. wêdrownicze, zuchowe, ¿eglarskie itp. za zgod¹ w³aœciwego
prze³o¿onego;
5. Realizacjê prób stopni harcerzy w Kapitule Stopni Harcerskich "Dêby" - w zgodzie
z regulaminem stopni Organizacji Harcerzy i w porozumieniu z prze³o¿onymi odpowiedniego szczebla;
6. Realizacjê prób stopni harcerek w Kapitule Stopni Harcerskich "Liœæ Dêbowy"
- w zgodzie z regulaminem stopni Organizacji Harcerek i w porozumieniu z prze³o¿onymi odpowiedniego szczebla;
7. Pomoc dru¿ynowym w realizacji prób sprawnoœci, zw³aszcza sprawnoœci SRP-M
(np. Indianiec, Pielgrzym, Wawerczyk, Wielcy Polacy); inspiracjê do opracowywania
nowych sprawnoœci;
8. Propozycje programowe dru¿yn i œrodowisk, realizowane pod egid¹ SRP-M.
9. Rozwijanie kontaktów ze œrodowiskami polskiego harcerstwa poza granicami kraju,
których cele s¹ zbie¿ne z celami SRP-M.
§4
Zasady zrzeszania w SRP-M:
1. SRP-M jest ruchem o zasiêgu ogólnokrajowym w ZHR;
2. SRP-M zrzesza instruktorki i instruktorów zarejestrowanych w ZHR, którzy w danym
roku zadeklarowali chêæ pracy w SRP-M i zostali przyjêci przez Radê Ruchu;
3. SRP-M zrzesza dru¿yny ZHR na terenie ca³ej Polski, dzia³aj¹ce przy placówkach
salezjañskich oraz inne dru¿yny ZHR, zwi¹zane z salezjañskim stylem wychowania,
które spe³niaj¹ wymogi niniejszego regulaminu, zadeklarowa³y chêæ pracy w SRP-M
i zosta³y przyjête przez Radê Ruchu.
4. Szczegó³owe zasady przyjmowania dru¿yn do SRP-M okreœla instrukcja kategoryzacji
dru¿yn SRP-M.
5. SRP-M zrzesza równie¿ harcerzy starszych, nale¿¹cych do ZHR, którzy zadeklarowali
chêæ pracy w SRP-M i zostali przyjêci przez odpowiedni kr¹g zarejestrowany w SRP-M.
6. Harcerze starsi maj¹ obowi¹zek braæ czynny udzia³ w dzia³alnoœci SRP-M.
7. Za prowadzenie dzia³alnoœci sprzecznej z niniejszym regulaminem skreœlenia:
a) instruktora - z listy instruktorów SRP-M
b) dru¿yny lub innej jednostki - z listy dru¿yn SRP-M
dokonuje Rada Ruchu. Instancj¹ odwo³awcz¹ jest Naczelnictwo Zwi¹zku.
§5
Honorowe cz³onkostwo SRP-M
1. Osoby szczególnie zas³u¿one dla pracy SRP-M mog¹ zostaæ przyjête w poczet
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honorowych cz³onków SRP-M.
2. Przyjêcia w poczet honorowych cz³onków SRP-M dokonuje Bractwo Dêbu, w którego
sk³ad wchodz¹ Przewodnicz¹cy SRP-M i jego poprzednicy.
§6
W³adze SRP-M:
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ SRP-M jest Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza SRP-M.
Konferencja ta:
a) jest zwo³ywana zwyczajnie co dwa lata przez przewodnicz¹cego SRP-M;
b) udziela absolutorium ustêpuj¹cej Radzie SRP-M;
c) wybiera Radê SRP-M na now¹ kadencjê;
d) ustala wytyczne programowe SRP-M.
2. Zwyczajn¹ w³adz¹ SRP-M, dzia³aj¹c¹ miêdzy Konferencjami, jest Rada SRP-M.
Jej kadencja trwa dwa lata;
3. W sk³ad Rady SRP-M wchodz¹:
a) Przewodnicz¹cy SRP-M (instruktor mianowany ZHR);
b) Kapelan SRP-M (instruktor mianowany, kap³an, salezjanin - podlega zatwierdzeniu
przez w³asnego ordynariusza);
c) Wiceprzewodnicz¹cy SRP-M (instruktor mianowany ZHR);
d) Sekretarz SRP-M;
e) Referentka ds. harcerek (instruktorka mianowana ZHR), wybierana przez delegatki
obecne na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej SRP-M.
f) Kwatermistrz SRP-M.
4. Zadania cz³onków Rady SRP-M:
a) Przewodnicz¹cy SRP-M kieruje bie¿¹cymi pracami Rady SRP-M i koordynuje
dzia³alnoœæ i inicjatywy œrodowisk; w miarê mo¿liwoœci nie powinien pe³niæ innych
kierowniczych funkcji w ZHR;
b) Wiceprzewodnicz¹cy zastêpuje Przewodnicz¹cego w razie jego choroby b¹dŸ
ust¹pienia (nie d³u¿ej jednak ni¿ do koñca kadencji); na co dzieñ powinien mieæ
powierzony jeden z odcinków pracy SRP-M. W razie ust¹pienia
Wiceprzewodnicz¹cego Rada SRP-M wybiera ze swego sk³adu innego instruktora na
tê funkcjê lub dobiera instruktora spoza Rady. To samo dotyczy Sekretarza,
Kwatermistrza i Referentki ds. harcerek, z tym ¿e liczba dokooptowanych cz³onków
Rady nie mo¿e przekroczyæ dwóch.
c) Kapelan SRP-M odpowiada za dzia³alnoœæ duszpastersk¹ SRP-M oraz za kontakty
z w³adzami Towarzystwa Salezjañskiego. Koordynuje dzia³alnoœæ duszpasterzy
œrodowisk (dru¿yn) zrzeszonych w SRP-M; w razie ust¹pienia w czasie trwania
kadencji Kapelan wyznacza swego nastêpcê do koñca kadencji;
d) Sekretarz SRP-M odpowiada za prowadzenie protoko³ów Konferencji, Rady SRP-M
oraz bie¿¹cej dokumentacji SRP-M;
e) Referentka ds. harcerek koordynuje dzia³alnoœæ i inicjatywy œrodowisk ¿eñskich
w SRP-M
f) Kwatermistrz SRP-M prowadzi na zlecenie Przewodnicz¹cego SRP-M dzia³alnoœæ
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finansowo - gospodarcz¹ SRP-M oraz opiekuje siê sprzêtem, stanowi¹cym w³asnoœæ
SRP-M;
g) w razie ust¹pienia ca³ej Rady SRP-M oraz na wniosek przynajmniej 30% delegatów
Przewodnicz¹cy powinien zwo³aæ nadzwyczajn¹ Konferencjê Sprawozdawczo
- Wyborcz¹ SRP-M, nie póŸniej ni¿ 4 tygodnie od zaistnienia tego faktu.
5. Na posiedzeniach Rady Ruchu decyzje zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
W przypadku równej liczby g³osów "za" i "przeciw" decyduje g³os Przewodnicz¹cego.
§7
Wybory w³adz SRP-M:
1. Delegatami na Konferencjê Sprawozdawczo-Wyborcz¹ s¹:
a) jeden delegat ka¿dej dru¿yny, zrzeszonej w SRP-M, o ile ukoñczy³ 16 lat;
b) ka¿dy instruktor mianowany, zrzeszony w SRP-M, o ile jest zarejestrowany w danym
roku jako instruktor ZHR i zadeklarowa³ na dany rok chêæ s³u¿by instruktorskiej
w Ruchu;
c) z urzêdu: cz³onkowie ustêpuj¹cej Rady SRP-M.
2. Wybory cz³onków Rady SRP-M odbywaj¹ siê przy obecnoœci co najmniej 50%+1
uprawnionych delegatów.
3. Przewodnicz¹cy powinien otrzymaæ 2/3 g³osów "za" delegatów obecnych na Konferencji,
je¿eli warunek ten nie jest spe³niony, przeprowadza siê kolejne g³osowania, by by³
wybrany zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
4. Pozostali cz³onkowie Rady Ruchu powinni otrzymaæ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ 50%+1
uprawnionych g³osów delegatów obecnych na Konferencji. Je¿eli warunek ten nie jest
spe³niony przeprowadza siê kolejne g³osowania, by by³ wybrany zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów.
§8
Inne przepisy:
1. Przewodnicz¹cy SRP-M mo¿e powierzyæ inne funkcje, konieczne dla dzia³alnoœci
SRP-M, instruktorom SRP-M. Nie wchodz¹ oni w sk³ad Rady Ruchu;
2. Rozwi¹zanie SRP-M mo¿e dokonaæ tylko Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza
SRP-M kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, w obecnoœci minimum po³owy
uprawnionych do wziêcia w niej udzia³u;
3. Zmian w niniejszym regulaminie mo¿e dokonywaæ tylko Konferencja Sprawozdawczo
-Wyborcza SRP-M bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ 50%+1 obecnych na Konferencji
delegatów, je¿eli bierze w niej udzia³ minimum po³owa uprawnionych delegatów lub
Rada Naczelna podczas zatwierdzania regulaminu.
4. Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radê Naczeln¹ ZHR.
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