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Regulamin  

Związku Harcerstwa Adwentystycznego  
Pathfinder 

 

 
Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder (w skrócie: ZHA Pathfinder, 

zwany dalej Związkiem) stanowi jednostkę organizacyjną Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej Kościołem), powołaną do pracy 

wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską.  

2. Związek jest częścią ogólnoświatowej organizacji działającej w ramach SDA General 

Conference Youth Ministries Department. 

 

§ 2. Związek został powołany do istnienia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30.06.1995 r. 

o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Pols-

kiej w związku z art. 49 ust. 1 Statutu Kościoła i działa w oparciu o niniejszy Regulamin.    

 

§ 3. Związek nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 4. Związek jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). 

 

§ 5.  1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.    

2. Związek może działać także poza granicami kraju, zwłaszcza wśród polonii adwenty-

stycznej.  

 

§ 6. Siedzibą Związku jest miasto st. Warszawa. 

 

§ 7. Związek reprezentuje na zewnątrz Komendant Krajowy, zaś daną chorągiew –  

Komendant Chorągwi, względnie inna osoba upoważniona przez niego na piśmie.  

 

§ 8. Związek oraz chorągwie posiadają własne pieczęcie, których wzory określa Regula-

min odznak i symboli. 

 
Rozdział II – Zadania 

 
§ 9. Nadrzędnym celem Związku jest prowadzenie młodych osób do zbawczej więzi         

z Jezusem Chrystusem, pomaganie im w przyjęciu Jezusowego powołania do ucznio-stwa 

oraz wspieranie ich w rozwoju i kształtowaniu właściwego charakteru.  

§ 10. Do zadań Związku należy w szczególności:   
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1) praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zgodnie z programami przygotowanymi 

przez Adventist Youth Ministries,  

2) wspieranie harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego młodych 

ludzi,  

3) kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, z poszanowaniem jego wolno-

ści i godności, w tym w sferze wolności od wszelkich nałogów,  

4) stwarzanie warunków do zawiązywania i utrzymywania więzi międzyludzkich w duchu 

tolerancji i braterstwa,  

5) pobudzanie świadomości społecznej i postaw obywatelskich,  

6) pomoc w rozwijaniu umiejętności przywódczych i działania zespołowego,  

7) niesienie pomocy osobom potrzebującym,  

8) kształtowanie umiłowania i poszanowania przyrody.  

 

§ 11. Prowadzona przez Związek działalność pożytku publicznego obejmuje działania,     

o jakich mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a. 3, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 31, 32, 33 ustawy 

wskazanej w § 4. 

 

§ 12. Związek może realizować przedsięwzięcia na polu wydawniczym i medialnym. 

 
Rozdział III – Członkostwo 

 
§ 13. 1. Członkiem Związku może być każdy, kto podziela jego ideały i cele, pragnie 

działać zgodnie z nimi, złożył stosowne ślubowanie oraz opłaca składki członkowskie.  

2. Osoby niepełnoletnie poniżej 16. roku życia mogą należeć do Związku za pisemną 

zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

§ 14. 1. Członkami Związku są: 

1) zuchy młodsze (Klub "Discovery") – jako grupa wiekowa do 5 lat włącznie, 

2) zuchy starsze (Klub "Adventurer") – od 6 do 9 lat, 

3) harcerze (Klub "Pathfinder") – od 10 do 15 lat, 

4) harcerze starsi (Klub "Rover") – od 16 lat wzwyż.  

2. Wyodrębnioną kategorię harcerzy stanowią: 

1) instruktorzy, 

2) starszyzna.  

 

§ 15. 1. Instruktorem zostaje harcerz po ukończeniu 18. roku życia oraz uzyskaniu pierw-

szego stopnia instruktorskiego. 

2. Istnieją następujące stopnie instruktorskie:  

1) Starszego Przewodnika (Master Guide),  

2) Podharcmistrza (Pathfinder Leadership Award),  

3) Harcmistrza (Advanced Pathfinder Leadership Award). 

3. Starszyznę w łonie organizacji stanowią osoby funkcyjne drużyny, chorągwi i Związku. 

 

§ 16. 1. Zuchy składają przyrzeczenie zuchowe.   

2. Harcerze składają przyrzeczenie harcerskie.  

3. Instruktorzy składają zobowiązanie instruktorskie. 
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4. Tekst przyrzeczeń i zobowiązania, o jakich mowa w ust. 1-3, określa Regulamin 

musztry i ceremoniału. 

 
§ 17. Członkostwo Związku ustaje wskutek:  

1) wystąpienia z organizacji,  

2) skreślenia z listy członków (w razie niepłacenia składek, wyjazdu na stałe za granicę, 

śmierci itd.), 

3) wykluczenia –  z powodu: 

a)  notorycznego prezentowania postaw sprzecznych ze standardami Związku określo-

nymi prawem oraz przyrzeczeniem zuchowym lub harcerskim, 

 b)  niestosowania się do niniejszego Regulaminu lub innych regulaminów i norm 

obowiązujących w Związku.  

 

§ 18. Szczegółowe sprawy dotyczące członkostwa, wraz z kwestiami proceduralnymi, 

normuje Regulamin porządkowy Związku. 

 
Rozdział IV – Symbole, odznaki, mundury 

 
§ 19. 1. Związek posiada sztandar i flagę.  

2. Chorągwie mogą posiadać sztandar, zaś drużyny i zastępy – proporce. 

 

§ 20. Związek posiada emblemat organizacyjny "Glob". 

 
§ 21. Poszczególne grupy zuchów i harcerzy:  

1) posiadają własny emblemat (danego Klubu – § 14 ust. 1 pkt 1-4);  

2) mogą posiadać swój hymn, sztandar i flagę.  

 

§ 22. Odznaki organizacyjne Związku oznaczają stopnie, funkcje, sprawności, przynależ-

ność organizacyjną itp. 

 

§ 23.  Ogół posiadanych przez Związek odznak oraz symboli, jak też ich wzory określa 

Regulamin odznak i symboli. 

 
§ 24. Wzory umundurowania zuchów, harcerzy oraz instruktorów określa Regulamin 

mundurowy. 

 
Rozdział V – Struktura organizacyjna 

 

Podrozdział 1 – Organizacja krajowa 

 

§ 25. Organami Związku są:  

1) Komendant Krajowy (zwany dalej Komendantem),  

2) Krajowa Rada Drużynowych (zwana dalej Radą Drużynowych). 

 

§ 26. 1. Komendant, stojący na czele Związku, powoływany jest przez Zarząd Kościoła.    
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2. Kadencja Komendanta upływa wraz z końcem kadencji Zarządu Kościoła. 

3. W razie potrzeby powoływani są również – w tym samym trybie – zastępcy Komen-

danta. 

4. Komendant kieruje Związkiem oraz odpowiada za całokształt jego działalności. 

 

§ 27. 1. Komendant, w porozumieniu z Radą Drużynowych, powołuje spośród starszyzny 

i instruktorów Komendę Krajową. 

2. W skład Komendy Krajowej wchodzą: 

1) z urzędu – Komendant i jego zastępcy,                              

2) komendanci chorągwi,  

3) sekretarz,  

4) skarbnik,  

5) kwatermistrz, 

6) inne osoby funkcyjne lub niefunkcyjne.   

3. Członkowie Komendy Krajowej wspierają działania Komendanta, zajmując się przy-

dzielonymi działami służby.  

4. W skład Komendy Krajowej wchodzi ponadto kapelan wybrany przez Zarząd Kościoła 

w sytuacji, gdy Komendantem nie jest osoba duchowna. 

 

§ 28. Komendant i kapelan powoływani są po uprzedniej konsultacji z Komendą Krajową. 

 
§ 29. 1. W skład Rady Drużynowych wchodzą: 

1)  z urzędu – członkowie Komendy Krajowej, 

2)  drużynowi, 

3)  instruktorzy – powołani przez Komendanta lub samą Radę Drużynowych.  

2. Do kompetencji Rady Drużynowych należy:  

1) uchwalanie regulaminów i innych przepisów (norm) wewnętrznych,  

2) podejmowanie uchwał w istotnych sprawach organizacji,   

2) ustalanie celów i programów działań,  

3) organizowanie obozów, biwaków, zlotów, szkoleń itp.,  

4) przygotowywanie, tłumaczenie i opracowywanie materiałów służących realizacji celów 

Związku,  

5) opiniowanie spraw na wniosek innych organów.  

3. Regulamin porządkowy przyjmowany jest w porozumieniu z Zarządem Kościoła. 

4. Radę Drużynowych zwołuje Komendant, który przygotowuje również jej agendę, 

uwzględniającą wnioski członków Rady. 

 
Podrozdział 2 – Chorągwie 

 
§ 30. Diecezjalnymi jednostkami terytorialnymi Związku, zrzeszającymi drużyny, są 

chorągwie.  

 

§ 31. 1. Na czele chorągwi stoi Komendant Chorągwi, powoływany (wraz z ewentual-

nymi zastępcami) przez organ kolegialny właściwej diecezji na okres kadencji tego 

organu. 

2. Powołania, o jakich mowa w ust. 1, następują po uprzedniej konsultacji z Komendą 

Chorągwi i Komendą Krajową. 

3. Komendant Chorągwi kieruje chorągwią oraz odpowiada za całokształt jej działalności.    
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§ 32. 1. Komendant Chorągwi, w porozumieniu z Radą Chorągwi, powołuje spośród 

starszyzny i instruktorów chorągwi Komendę Chorągwi.  

2. W skład Komendy Chorągwi wchodzą: 

1) z urzędu – Komendant Chorągwi i jego zastępcy, 

2) sekretarz, 

3) skarbnik, 

4) kwatermistrz, 

5) inne osoby funkcyjne lub niefunkcyjne. 

3. Członkowie Komendy Chorągwi wspierają działania Komendanta Chorągwi, zajmując 

się przydzielonymi działami służby.  

 

§ 33. 1. W skład Rady Chorągwi wchodzą: 

1) z urzędu – członkowie Komendy Chorągwi, 

2) drużynowi drużyn działających na terenie Chorągwi, 

3) instruktorzy – powołani przez Komendanta Chorągwi lub samą Radę Chorągwi.  

2. Przepisy § 29 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 
 

Podrozdział 3 – Drużyny i zastępy 

 
§ 34. Podstawową jednostką organizacyjną na szczeblu zborowym jest drużyna.  

 
§ 35. Działaniami drużyny kieruje drużynowy – wybierany według reguł Prawa Zboro-

wego.    

 

§ 36.  Wybór przybocznych oraz innych osób funkcyjnych (np. skarbnika, kwatermistrza, 

kronikarza) powoływanych według zaistniałych potrzeb spośród harcerzy należących     

do drużyny, dokonywany jest zgodnie z Prawem Zborowym. 

  
§ 37. 1. Każda drużyna posiada jeden lub kilka zastępów.   

2. Na czele zastępów stoją zastępowi, wybierani przez drużynowego po uprzedniej kon-

sultacji z przybocznymi.        

3. Na wniosek zastępowego, drużynowy może powołać jako jego zastępcę kapitana.  

 
Rozdział VI – Fundusze 

 
§ 38. Na fundusze Związku składają się:  

− darowizny przekazywane na ten cel Kościołowi przez osoby fizyczne i prawne, 

− dotacje Kościoła i jego osób prawnych, 

− granty, 

− składki członkowskie, 

− środki wypracowane lub zebrane przez zuchy i harcerzy,  

− środki przekazywane przez organizacje współpracujące z Kościołem, 

− inne dochody.                             

 

§ 39. Majątek Związku stanowi własność Kościoła i diecezji, a pozostaje w jego zarzą-

dzie. 



Regulamin ZHA uchwalony 31. grudnia 2015 r. 

 

Rozdział VII – Przepisy końcowe 

 
§ 40. Przepisy Prawa Zborowego i Working Policy są nadrzędne w stosunku do Regula-

minu. 

 

§ 41. W razie zniesienia Związku, jego majątek przechodzi w dyspozycję Kościoła i die-

cezji.   

 

§ 42. Regulamin nadany został uchwałą Rady Kościoła z dnia ....... nr ....... – na podstawie 

art. 49 ust. 2 Statutu Kościoła. 

 

§ 43. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r.   
 

 

 

 

 Sekretarz Kościoła     Przewodniczący Kościoła 
 

  Marek Rakowski      Jarosław Dzięgielewski 


