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Regulamin Ruchu Programowo - Metodycznego “Wschód”
(Uchwa³a Rady Naczelnej ZHR nr 67/2 z dnia 11 stycznia 2004 r.)
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ruch Programowo Metodyczny "Wschód", zwany dalej Ruchem, jest dobrowolnym
ruchem programowo metodycznym dzia³aj¹cym w ramach Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczpospolitej.
2. Ruch ma zasiêg ogólnozwi¹zkowy.
Rozdzia³ II
Cele i metody dzia³ania
§2
Celem Ruchu jest:
a) s³u¿ba na rzecz Polaków na Wschodzie, ze szczególnym uwzglêdnieniem m³odzie¿y,
b) pomoc Polakom poza granicami kraju w podtrzymywaniu polskoœci,
c) utrwalanie wiêzi z Krajem Polaków zamieszkuj¹cych na sta³e poza Polsk¹,
d) wspó³praca z harcerstwem polskim poza granicami Kraju,
e) pomoc Polonii w podtrzymywaniu œwiadomoœci polskiego pochodzenia,
f) budowanie wspólnoty wœród cz³onków ZHR zainteresowanych pomoc¹ Polakom
na Wschodzie,
g) przybli¿anie problematyki zwi¹zanej z polsk¹ kultur¹, histori¹ i obecnoœci¹ Polaków
na Kresach i Wschodzie wewn¹trz i na zewn¹trz ZHR,
h) utrzymywanie kontaktów z polskimi organizacjami dzia³aj¹cymi na Wschodzie oraz
organizacjami i instytucjami w Polsce zajmuj¹cymi siê kontaktami z Polakami
ze Wschodu.
§3
Ruch realizuje swoje cele poprzez:
a) wspó³pracê metodyczn¹ i organizacyjn¹ z harcerstwem polskim dzia³aj¹cym
na Wschodzie,
b) udzielanie pomocy polskim organizacjom harcerskim na Wschodzie,
c) prowadzenie dzia³alnoœci kszta³ceniowej, informacyjnej i wydawniczej,
d) wspó³pracê z innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmuj¹cymi siê problematyk¹
Polaków na Wschodzie,
e) pomoc w organizowaniu s³u¿by na rzecz Wschodu,
f) organizowanie konferencji, wszechnic i spotkañ o tematyce zwi¹zanej z problematyk¹
wschodni¹ i Polakami poza granicami Kraju,
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g) opracowywanie projektów sprawnoœci w zakresie dzia³alnoœci Ruchu,
h) proponowanie zadañ zwi¹zanych z tematyk¹ wschodni¹ do prób stopni harcerskich
i instruktorskich,
i) koordynacjê dzia³añ ZHR na Wschodzie w uzgodnieniu z Naczelnictwem ZHR,
j) opiekê nad Polakami i osobami polskiego pochodzenia zza granicy ucz¹cymi siê
w Polsce,
k) inne inicjatywy zgodne z celami Ruchu.
Rozdzia³ III
Cz³onkowie
§4
1. Cz³onkami Ruchu s¹ instruktorki i instruktorzy, harcerki starsze i harcerze starsi oraz
cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy zainteresowani s³u¿b¹ na rzecz Polaków na Wschodzie.
2. Cz³onkostwo w Ruchu jest dobrowolne i powstaje z chwil¹ przyjêcia kandydatki lub
kandydata przez w³aœciwe w³adze Ruchu.
3. Zasady przyjmowania i zwalniania do Ruchu okreœla oddzielny regulamin, zatwierdzony
przez Naczelnictwo.
Rozdzia³ IV
W³adze
§5
W³adzami Ruchu s¹:
a) Konferencja Ruchu,
b) Rada Ruchu,
c) Komenda,
d) Przewodnicz¹cy Ruchu.
§6
1. Konferencja Ruchu jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Ruchu.
2. W Konferencji Ruchu uczestnicz¹ wszyscy cz³onkowie Ruchu.
3. Konferencja Ruchu:
a) decyduje o podstawowych sprawach programowych, metodycznych i organizacyjnych
Ruchu,
b) wybiera przewodnicz¹cego Ruchu, Wiceprzewodnicz¹cego Ruchu oraz Kapelana
Ruchu,
c) przyjmuje lub odrzuca sprawozdania Przewodnicz¹cego Ruchu oraz Komendy,
d) ustala liczbê cz³onków Rady Ruchu i dokonuje ich wyboru,
e) uchwala instrukcje wewnêtrzne Ruchu z wy³¹czeniem § 4 pkt. 3,
f) ustala wytyczne programowe Ruchu,
g) podejmuje decyzjê o rozwi¹zaniu Ruchu,
Regulamin Ruchu Programowo - Metodycznego “Wschód”

11.01.2004

3

Biuro Naczelnictwa ZHR

4.
5.
6.
7.

h) podejmuje decyzje o pocz¹tku i koñcu kadencji w³adz Ruchu.
Konferencja jest prawomocna przy udziale min. 50 % cz³onków Ruchu.
Konferencja Ruchu jest zwo³ywana minimum raz na rok przez Przewodnicz¹cego Ruchu.
Konferencja Ruchu mo¿e byæ zwo³ywana w trybie nadzwyczajnym w okreœlonym celu na
pisemne ¿¹danie co najmniej 30% cz³onków Ruchu.
Program Konferencji zwo³anej w trybie nadzwyczajnym nie mo¿e byæ rozszerzony poza
sprawy, dla rozpatrzenia których Konferencja zosta³a zwo³ana.
§7

1. Rada Ruchu jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Ruchu w czasie miêdzy Konferencjami Ruchu.
2. Rada Ruchu spotyka siê przynajmniej dwa razy do roku celem wymiany doœwiadczeñ
oraz opiniowania wniosków i projektów przedstawianych przez jednostki Ruchu.
3. Rada Ruchu sk³ada siê z osób wybranych w czasie Konferencji Ruchu,
Przewodnicz¹cego Ruchu, Wiceprzewodnicz¹cego Ruchu i Kapelana Ruchu.
4. Rada Ruchu:
a) interpretuje regulamin Ruchu oraz uchwa³y Konferencji Ruchu,
b) opracowuje d³ugofalow¹ strategiê dzia³añ,
c) podejmuje strategiczne dla pracy Ruchu decyzje,
d) rozpatruje odwo³ania od decyzji Przewodnicz¹cego Ruchu i Komendy,
e) zatwierdza roczny plan Komendy,
f) na wniosek Przewodnicz¹cego Ruchu powo³uje Szefów Wydzia³ów Krajowych,
g) wybiera spoœród swoich cz³onków Przewodnicz¹cego Rady Ruchu.
§8
1. W sk³ad Komendy wchodz¹: Przewodnicz¹cy Ruchu, Wiceprzewodnicz¹cy Ruchu,
Kapelan Ruchu oraz Szefowie Wydzia³ów Krajowych.
2. Komenda:
a) jest zobowi¹zana do przedk³adania do zatwierdzenia Naczelnictwu programów
i planów wszelkich zorganizowanych dzia³añ Ruchu za granic¹, a tak¿e dzia³añ
w kraju, w których uczestnicz¹ osoby fizyczne lub prawne z zagranicy,
b) na podstawie wytycznych Rady Ruchu przygotowuje bie¿¹cy plan dzia³añ,
c) kieruje bie¿¹c¹ prac¹ oraz koordynuje dzia³alnoœæ i inicjatywy jednostek Ruchu,
d) koordynuje wszelkie dzia³ania podejmowane przez ZHR na Wschodzie w uzgodnieniu
z Naczelnictwem ZHR,
e) powo³uje i rozwi¹zuje Okrêgowe Oddzia³y Ruchu.
§9
1. Przewodnicz¹cego Ruchu wybiera Konferencja Ruchu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. Przewodnicz¹cy Ruchu:
a) kieruje pracami Komendy,
b) reprezentuje Ruch w kontaktach zewnêtrznych,
c) raz na rok sk³ada sprawozdanie Konferencji Ruchu oraz Naczelnictwu,
d) wnioskuje do Rady Ruchu o powo³anie Szefów Wydzia³ów Krajowych,
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e) powo³uje i rozwi¹zuje zespo³y zadaniowe dzia³aj¹ce przy Komendzie,
f) po zasiêgniêciu opinii komendantki chor¹gwi lub komendanta chor¹gwi, powo³uje
i odwo³uje, na wniosek cz³onków Ruchu z danego Okrêgu ZHR, Szefów Okrêgowych
Oddzia³ów Ruchu,
g) utrzymuje kontakty z Szefami Okrêgowych Oddzia³ów Ruchu.
§ 10
Naczelnictwo mo¿e, w uzasadnionych wypadkach, anulowaæ decyzjê i zawieszaæ
w czynnoœciach W³adze Ruchu lub jego poszczególnych cz³onków, przy czym od tego
rodzaju postanowieñ przys³uguje odwo³anie do Rady Naczelnej.
Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 11
1. Na wniosek minimum trzech cz³onków Ruchu z danego Okrêgu ZHR Komenda mo¿e
powo³aæ Okrêgowy Oddzia³ Ruchu.
2. Zadaniem Okrêgowego Oddzia³u Ruchu jest realizacja, na terenie swego Okrêgu ZHR,
celów zapisanych w regulaminie Ruchu.
3. Inicjatywy Okrêgowych Oddzia³ów Ruchu dotycz¹ce dzia³añ na terenie innego kraju
musz¹ uzyskaæ akceptacjê Szefa w³aœciwego Wydzia³u Krajowego.
4. W sporach dotycz¹cych dzia³añ na terenie danego kraju ostateczn¹ decyzjê podejmuje
Szef w³aœciwego Wydzia³u Krajowego.
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