
Uchwała nr 66/XXXII RN ZHP z dnia 23 października 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia 
„Instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego” 
1. Na podstawie § 30 ust.5 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP zatwierdza „Instrukcję 
w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego”. 
2. „Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego” 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący 
Związku Harcerstwa Polskiego 
hm. Wojciech J. Katner 
INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA 
KRĘGU AKADEMICKIEGO 
przyjęta uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 129/2004 z 1 lipca 2004 r. 
Postanowienia ogólne 
1. Podstawę prawną działania kręgu akademickiego stanowi § 30 ust.1 pkt 1 Statutu 
ZHP. 
2. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa: 
1) o kręgu, należy przez to rozumieć krąg akademicki, 
2) o członkach zwyczajnych ZHP, należy przez to rozumieć członków określonych 
w §17 Statutu ZHP, 
3) o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta hufca, 
komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP udzielającego zgody na powstanie 
kręgu, 
4) o przewodniczącym kręgu, należy przez to rozumieć przewodniczącego lub 
komendanta kręgu. 
Utworzenie kręgu 
3. Krąg może powstać w środowisku akademickim przy szczepie, związku drużyn, 
hufcu, chorągwi lub Głównej Kwaterze ZHP na pisemny wniosek co najmniej 
6 członków założycieli – studiujących lub pracujących na uczelni albo w 
inny sposób związanych ze środowiskiem akademickim pełnoletnich członków 
zwyczajnych ZHP. 
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3, członkowie założyciele składają właściwemu 
komendantowi wraz z uchwałą o wyborze przewodniczącego i jego pisemnym 
zobowiązaniem do prowadzenia kręgu. 
5. Właściwy komendant wydaje na wniosek członków założycieli zgodę na rozpoczęcie 
działalności kręgu, przyjmując krąg na okres próbny i ogłaszając to w 
swoim rozkazie. 
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6. W trakcie okresu próbnego, który trwa od 3 do 6 miesięcy, krąg posługuje się 
nazwą zawierającą określenie „Próbny”. 
7. Warunkiem pozytywnego zamknięcia okresu próbnego jest: 
1) praca zgodna z obowiązującymi przepisami i metodą harcerską, 
2) złożenie u właściwego komendanta uchwalonej konstytucji kręgu, określającej 
szczegółowo wewnętrzną organizację kręgu, 
3) pozytywna ocena realizacji planu pracy okresu próbnego. 
8. Zamknięcie okresu próbnego ogłasza rozkazem właściwy komendant. 
9. Po zamknięciu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym: 
1) właściwy komendant może przyznać kręgowi prawo posiadania imienia i 
sztandaru, a także nadać mu nazwę; tryb przyznawania nazwy, imienia i 
sztandaru określa odrębna instrukcja, 
2) krąg ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych przez właściwego komendanta. 
Członkowie kręgu 
10.Członkami kręgu mogą być studiujący lub pracujący na uczelni albo w inny 
sposób związani ze środowiskiem akademickim pełnoletni członkowie zwyczajni 



ZHP. 
11.Członkostwo w kręgu może być łączone z członkostwem w innych podstawowych 
jednostkach organizacyjnych ZHP. W takim przypadku na wniosek członka 
kręgu określany jest jego podstawowy przydział służbowy. 
12.Osoby niewymienione w pkt 10, w tym zwłaszcza osoby niezrzeszone w ZHP, 
mogą działać przy kręgu na zasadach koła przyjaciół harcerstwa. Zasady działania 
koła przyjaciół harcerstwa określa odrębna instrukcja. 
13.Konstytucja kręgu może przyznawać osobom, o których mowa w pkt 12, 
szczególne uprawnienia, w tym zwłaszcza prawo do czynnego udziału w życiu 
kręgu i prawo do używania symboli kręgu. Nie może im jednak przyznać biernego 
prawa wyborczego do władz kręgu. 
Funkcyjni kręgu 
14.Kręgiem kieruje jego przewodniczący wybierany przez krąg. Przewodniczącym 
kręgu może być instruktor lub członek zwyczajny ZHP przygotowany do pracy 
metodyką wędrowniczą. Decyzję kręgu zatwierdza rozkazem właściwy komendant. 
15.Przewodniczący kręgu: 
1) reprezentuje krąg, 
2) odpowiada za realizację planu pracy kręgu, 
3) wydaje rozkazy, 
4) odpowiada za prowadzenie dokumentacji kręgu, 
5) odpowiada za działalność finansowo-gospodarczą kręgu, 
6) wykonuje inne czynności powierzone mu przez krąg lub właściwego komendanta. 
16.W zależności od potrzeb danego kręgu mogą być powoływane inne organy i 
funkcyjni kręgu. Szczegółowe zasady ich powoływania i działania określa konstytucja 
kręgu. 
Cele, zadania i zasady działania kręgu 
17.Celami kręgu są: 
5) rozwój harcerski i instruktorski jego członków, 
6) podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa, środowiska i swych 
członków, 
7) utrzymywanie więzi ze środowiskiem harcerskim i wspólnotą instruktorską, 
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8) szeroko pojęta promocja harcerstwa. 
18.Krąg pracuje zgodnie z metodą harcerską i samodzielnie planuje swoją pracę. 
19.Krąg działa na podstawie konstytucji kręgu zgodnej ze Statutem ZHP i niniejszą 
instrukcją. Konstytucja kręgu musi szczegółowo określać przynajmniej wewnętrzną 
organizację kręgu. Inne sprawy mogą być w niej regulowane, jeśli 
krąg uzna je za ważne dla swego działania. 
20.Krąg liczy co najmniej 6 członków. 
21.Zbiórki kręgu odbywają się systematycznie. 
22.Do zadań kręgu należy w szczególności: 
7) stwarzanie warunków do rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego, 
emocjonalnego i fizycznego członków kręgu, w tym zwłaszcza przez umożliwienie 
im zdobywania stopni, sprawności, znaków służb i uprawnień państwowych, 
8) stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia metod i 
form pracy członków kręgu oraz innych członków ZHP, 
9) inicjowanie i organizowanie działalności programowej i wychowawczej, 
10) aktywna współpraca ze środowiskiem swego działania, 
11) rzecznictwo spraw swoich członków, 
12) podejmowanie konkretnych działań służących promowaniu harcerstwa, w 
tym zwłaszcza w środowisku akademickim. 
23.Krąg może prowadzić działalność finansowo-gospodarczą. Zasady prowadzenia 
tej działalności reguluje odrębna instrukcja. 
24.Nadzór nad działalnością kręgu sprawuje właściwy komendant. Krąg podlega 
także kontroli właściwej komisji rewizyjnej. 



Dokumentacja kręgu 
25.Krąg prowadzi i przechowuje następującą dokumentację działalności kręgu: 
1) konstytucję kręgu przedstawioną właściwemu komendantowi, 
2) rejestr członków, 
3) wykaz uchwał i decyzji podejmowanych przez krąg, 
4) rozkazy przewodniczącego kręgu, 
5) rozkazy właściwego komendanta, 
6) plan pracy przedstawiony właściwemu komendantowi, 
7) dokumentację programową kręgu, 
8) teczkę korespondencji kręgu, 
9) dokumentację finansowo-gospodarczą z uwzględnieniem składek członkowskich. 
Postanowienia końcowe 
26.W przypadku działalności niezgodnej ze Statutem ZHP, niniejszą instrukcją i 
innymi przepisami obowiązującymi w ZHP właściwy komendant może: 
1) wyznaczyć okres do 3 miesięcy na doprowadzenie działań kręgu do pełnej 
zgodności z przepisami ZHP, 
2) zwolnić z pełnionej funkcji przewodniczącego kręgu, wyznaczając jednocześnie 
w jego miejsce osobę pełniącą obowiązki przewodniczącego kręgu do 
czasu wyboru przez krąg nowego przewodniczącego kręgu, 
3) rozwiązać krąg. 
27.Przewodniczącemu kręgu przysługuje prawo odwołania się od decyzji właściwego 
komendanta podjętej w sprawie kręgu, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia 
do właściwego sądu harcerskiego. 
28.Majątek i dokumentacja rozwiązanego kręgu są przejmowane przez właściwego 
komendanta. 

29. Instrukcja wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Radę Naczelną 

ZHP. 
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