
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 27?XXXII 
w sprawie “Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP”.

ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP

1. Członkowie wspierający ZHP
Członkami wspierającymi ZHP są:

1) działacze,
2) osoby prawne. 

2. Działacz
Działaczem  może  zostać  osoba  pełnoletnia,  która  zadeklaruje  chęć 
przynależności do ZHP przez podpisanie deklaracji członka wspierającego ZHP – 
działacza.

3. Osoba prawna
Członkiem  wspierającym  ZHP  może  zostać  osoba  prawna,  która  złoży 
oświadczenie w formie pisemnej deklaracji oraz wyrazi wolę stałej współpracy, 
określi formę pomocy jednostce organizacyjnej ZHP.

4.  Powstanie członkostwa wspierającego ZHP
1.  Członkostwo  wspierające  ZHP  powstaje  z  chwilą  uzyskania  przydziału 
służbowego do właściwej jednostki organizacyjnej ZHP na podstawie złożonej 
deklaracji  (wzór  nr  1  i  2). Jednostkami  organizacyjnymi  ZHP,  przy  których 
mogą działać członkowie wspierający, są:

a) hufiec
b) chorągiew

c) Główna Kwatera ZHP
     2.   W uzgodnieniu z właściwym komendantem członkowie wspierający mogą 

działać na 
 rzecz określonej jednostki organizacyjnej: drużyny, szczepu, związku drużyn, 
zespołu artystycznego, stanicy, Domu Harcerza itp.

3. Przydział służbowy i w uzgodnionych przypadkach zakres działania członków 
wspierających właściwy komendant ogłasza w rozkazie.

5. Formy pracy
Członkostwo  wspierające  indywidualne  i  zbiorowe  może  być  realizowane  
w formach określonych w “Zasadach działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa” lub 
w  innych  dokumentach  GK  i  w  umowach  o  współpracy  z  członkami 
wspierającymi.
W  jednostkach  organizacyjnych,  do  których  ma  przydział  więcej  niż  10 
działaczy,  mogą  powstać  kręgi  działaczy,  funkcjonujące  na  podstawie  zasad 
działania kręgów skupiających członków zwyczajnych ZHP z uwzględnieniem ich 
specyfiki.

6. Uprawnienia członków wspierających ZHP
Członkowie wspierający ZHP mają prawo do:
1) udziału w formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczenia w życiu 

jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział służbowy, 



2) otrzymania legitymacji działacza potwierdzającej członkostwo ZHP oraz do 
noszenia odznaki działacza ZHP (wzór nr 3 i nr 4), 

3) wypowiadania się i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących ZHP, 
4) korzystania  z majątku  i  świadczeń  ZHP  na  zasadach  określonych  przez 

Związek.

7. Obowiązki członka wspierającego ZHP
Członek wspierający ZHP jest obowiązany: 
1) dbać o dobre imię i dobro Związku, 
2)  stosować  się  do  przepisów  i regulaminów  dotyczących  członków 
wspierających ZHP,
3) aktywnie wspierać działania ZHP, a w szczególności:
- szukać  sojuszników  do  realizacji  zadań  danych  jednostek,  inicjować 

działania na rzecz dzieci i młodzieży, budować przychylność w środowisku 
społeczności lokalnej dla harcerstwa,

- pozyskiwać środki finansowe na realizację działalności statutowej przez 
jednostki harcerskie (m.in. na Harcerską Akcję Letnią i Zimową),

4)  udzielać  pomocy  w  pozyskiwaniu  niezbędnego  zaplecza  technicznego, 
lokalowego, sprzętowo-materiałowego, 
5) opłacać regularnie składkę członkowską.

8. Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia
Za osiągnięcia w działalności na rzecz ZHP członkowie wspierający ZHP mogą 
być wyróżniani, nagradzani i odznaczani.

9. Ustanie członkostwa wspierającego ZHP
 Członkostwo wspierające w ZHP ustaje na skutek:

1)  wystąpienia  z  ZHP  -  przez  złożenia  władzom  odpowiedniej  jednostki 
organizacyjnej  pisemnego  oświadczenia   o rezygnacji  z  członkostwa 
wspierającego w ZHP (§ 26  pkt 2 Statutu ZHP),
2) skreślenia między innymi z powodu długotrwałego niewywiązywania się  
z  zadeklarowanego  zakresu  współpracy  i  pomocy,  niepłacenia  składek 
członkowskich przez kolejne 6 miesięcy na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2) i 3) 
Statutu ZHP, 
3) wykluczenia (§ 28 ust. 6 i 7 Statutu ZHP).

10. Rejestr członków wspierających
Właściwy  komendant  prowadzi  rejestr  członków  wspierających  mających 
przydział  służbowy  do  danej  komendy.  Rejestr  zawiera  dane  z  deklaracji 
członka wspierającego, datę uzyskania przydziału służbowego oraz informację 
o opłaceniu składek.

Wzór nr 1 do 
“Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP” 

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO ZHP - DZIAŁACZA

Ja niżej podpisany deklaruję przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego 
jako członek wspierający i zobowiązuję się: 



1) dbać o dobre imię i dobro Związku, 
2)  stosować  się  do  przepisów  i regulaminów  dotyczących  członków 
wspierających ZHP,
3) aktywnie wspierać działania ZHP, a w szczególności:
- szukać  sojuszników  do  realizacji  zadań  danych  jednostek,  inicjować 

działania  na  rzecz  dzieci  i młodzieży,  budować  przychylność   
w środowisku społeczności lokalnej dla harcerstwa,

- pozyskiwać środki finansowe na realizację działalności statutowej przez 
jednostki harcerskie (m.in. na harcerską akcję letnią i zimową),

4)  udzielać  pomocy  w  pozyskiwaniu  niezbędnego  zaplecza  technicznego, 
lokalowego, sprzętowo-materiałowego, 
5) opłacać regularnie składkę członkowską.

jednostka organizacyjna ZHP  ……........……………………………………………………………………
…
(hufiec, chorągiew, GK ZHP)

nazwisko i imię …….........................………………………………………………………………………

adres ……............................…………………………………………………………………………
 (adres korespondencyjny, telefon)

obszar pomocy  …………………………………………………………………………………………………
(lobbing, edukacja i wychowanie, promocja, rzecznictwo, wsparcie sprzętowo-
materiałowe, inne)

forma organizacyjna  …………………………………………………………………………………………………
(indywidualne członkostwo, krąg członków wspierających, Rada Przyjaciół  
Harcerstwa, odrębne stowarzyszenie)

wysokość deklarowanej składki ……………………………………………………………………

.......................................
miejscowość i data

.......................................                        ......................................... 
komendant jednostki ZHP                                       osoba składająca deklarację

Wzór nr 2
do “Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP”

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO – OSOBY PRAWNEJ

1. ………………………………………………………………………  reprezentowana przez 



nazwa instytucji i jej struktura prawna

………………………………………………………………………………………………
nazwisko i funkcja osoby upełnomocnionej

zostaje członkiem wspierającym Związek Harcerstwa Polskiego i  wyraża wolę 

stałej współpracy oraz pomocy w następującym zakresie

 ………...............................……………………………………

…..................................… ………………………………………………………………………………

………………………………………..

szczegółowy zakres współdziałania, pomocy, świadczeń
…………...........……………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................

..................................................................................................

2. …………………….............…………………… zobowiązuje się do następujących działań
     nazwa jednostki organizacyjnej ZHP

niezbędnych dla realizacji wyżej wymienionych zobowiązań członka wspierającego 

.......………………………………………………………………………………………....……………………………….

.......………………………………………………………………………………………....………………………………

3. Dla realizacji zobowiązań strony wyznaczają swoich pełnomocników

.......………………………………………………………………………………………....……………………………..

.......………………………………………………………………………………………....……………………………..

imię i nazwisko, stanowisko, adres kontaktowy

.......................................
miejscowość i data

......................................                 .......................................... 
komendant jednostki ZHP                           upełnomocniony przedstawiciel

  osoby prawnej

Wzór nr 3
do “Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP”



WZÓR LEGITYMACJI  DZIAŁACZA RPH

(Załącznik stanowi osobny plik)

Wzór nr 4
do “Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP”

WZÓR ODZNAKI DZIAŁACZA RPH

Odznaka wykonana z metalu, oksydowana o średnicy 18 mm. Odznaka jest repliką 
odznaki  członka współdziałającego zamieszczonej  w Regulaminie  Odznak z 1921 
roku. W latach 1946-49 odznaka ta z napisem “Organizacja Przyjaciół Harcerstwa” 
była odznaką RPH.

(Załącznik stanowi osobny plik)
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