
UMOWA 
 

z dnia ............................, podpisana pomiędzy stronami: 

 

1. Royal Rangers Polska (RRP) z siedzibą we Wrocławiu ul. Jagodowa 33, zarejestrowanym w 

KRS Nr 0000250796, NIP 899-256-32-29, Regon 020236164, reprezentowanym przez Jana 

Zająca – Komendanta Głównego, 

a 

 

2. Instytucją Patronującą (IP):...................................................................................... 
nazwa i adres siedziby Instytucji Patronującej 

 

...................................................................................................................................... 
KRS, REGON, NIP 

 

reprezentowaną przez....................................................................................................... 
osoba prawnie upoważniona do reprezentowania IP 

 

Strony oświadczają, że będą przestrzegać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

 

§ 1 

Strony zgadzają się, że: 

1. Royal Rangers Polska (RRP) jest ogólnopolską, chrześcijańską organizacją skautową 

(harcerską), należącą do rodziny Royal Rangers na całym świecie. RRP odwołuje się do 

programu Royal Rangers International (RRI) oraz najlepszych tradycji międzynarodowego 

skautingu i polskiego harcerstwa.  

2. Kościołem Patronującym RRP jest Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej (KZ). 

Kościołem Patronującym RRI jest kościół Assemblies of God w USA (AG).  

3. RRP działa na podstawie praw i obowiązków, jakie nabyło z tytułu umowy podpisanej w dniu 

14.03.2011 r. z KZ, w szczególności zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi znajdującymi 

się w dokumentach RRI, takich jak: „Wartości i praktyki współpracy” oraz „Wytyczne 

operacyjne”. 

4. Podstawy ideowe oraz ideały wychowawcze RRP określają: Emblemat RR, Złota Zasada, 

Przyrzeczenie i Prawo Royal Rangers. Symbolika emblematu RR jest niezmienna: 

a) 4 złote ramiona symbolizują cztery aspekty wzrostu: intelektualny, duchowy, fizyczny i 

społeczny. 

b) 4 czerwone ramiona symbolizują cztery doktryny (prawdy biblijne): zbawienie, chrzest w 

Duchu Świętym, uzdrowienie i powtórne przyjście Chrystusa. 

c) 8 niebieskich ramion symbolizuje Prawo Royal Rangers. 

5. Emblemat RR jest prawnie zastrzeżony. Prawa autorskie należą do AG w USA (nr 65802-1894). 

6. System zarządzania organizacją oraz cele, formy i metody pracy zawarte są w Statucie, 

Regulaminach, Instrukcjach oraz pozostałych dokumentach programowych RRP. 

7. Instytucja Patronująca przed otwarciem lokalnego szczepu świadomie uznaje ewangeliczny  

i zielonoświątkowy (charyzmatyczny) charakter służby RR w Polsce oraz wykładnię symboliki 

RR zapisaną w dokumentach RRI i Wyznaniu Wiary Światowej Wspólnoty Zielonoświątkowej, 

która obowiązuje na całym świecie. Oznacza to, że Instytucja Patronująca będzie respektować 

założenia służby opracowane przez RRI i nie będzie proponować swoich rozwiązań, w 

szczególności doktrynalnych, dla całej organizacji. 

8. Instytucje Patronujące są odpowiedzialne za duchowy rozwój liderów, których rekomendują na 

komendantów i instruktorów w szczepach. 

9. Od kadry wychowawczej w szczepach wymagamy: osobistej wiary, biblijnych przekonań, 

chrześcijańskiego świadectwa i zaangażowania w życie Kościoła oraz akceptacji „Deklaracji 

Doktrynalnej RRP” i podstawowych doktryn zawartych w Emblemacie RR. Oczekujemy, że 

liderzy RR nie będą nauczać wbrew doktrynom zawartym w Emblemacie i nie będą zabraniali 

praktyk, które są ogólnie przyjęte jako standard w RR na świecie (w tym: modlitwa o chrzest 

Duchem Świętym, modlitwa „językami”, prorokowanie). 

 

 

§ 2 



Instytucja Patronująca (IP) po zapoznaniu się z: Instrukcją Zakładania Szczepu, wszystkimi 

źródłowymi dokumentami dot. funkcjonowania RRP oraz innymi dokumentami znajdującymi się 

na stronie www.royalrangers.pl, decyduje się na założenie szczepu RRP i zobowiązuje się do: 

1. współpracy z RRP w celu przeszkolenia kadry i założenia szczepu, 

2. powierzenia odpowiedzialnemu liderowi funkcji komendanta szczepu, 

3. zarządzania zasobami w szczepie (kadra, finanse, materiały) przez komendanta lub inne 

oddelegowane osoby z IP, 

4. wspierania rozwoju duchowego liderów w szczepie, 

5. wystawiania pisemnych rekomendacji kadrze w szczepie na formularzach RRP, 

6. wysyłania komendanta szczepu na Walne Zjazdy RRP, 

7. wysyłania kadry szczepu na szkolenia organizowane przez Zespoły Kadry Kształcącej RRP, 

8. wsparcia modlitewnego i finansowego szczepu, 

9. współpracy służby RR z innymi służbami: katechetyczną, grupą młodzieżową itp., 

10. wsparcia finansowego RRP składką wspierającą wg ustalonej kwoty, 

11. przesyłania sprawozdań ze szczepu i innych danych potrzebnych do bieżącego zarządzania 

działalnością RRP, 

12. przestrzegania zasad i przepisów zawartych w dokumentach RRP, 

13. zwrotu otrzymanych z RRP materiałów w razie zamknięcia szczepu. 

 

§ 3 

RRP zobowiązuje się do: 

1. założenia szczepu przy IP w oparciu o rekomendowanych liderów, 

2. wspierania kadry i komendanta w celu rozwoju szczepu, 

3. systematycznego organizowania szkoleń dla liderów, 

4. pomocy w organizowaniu obozów i biwaków dla skautów, 

5. udostępniania kadrze szczepu materiałów programowych RRP, 

6. tworzenia materiałów programowych w formie papierowej i elektronicznej, 

7. udostępniania mat. graficznych i zdjęć w celu promocji RR w szczepie, 

8. udostępniania mat. promocyjnych: roll-upy, plakaty, ulotki itp., 

9. stwarzania warunków do współpracy z innymi szczepami RR w kraju i za granicą, 

10. organizowania ogólnopolskich i międzynarodowych obozów dla skautów, 

11. informowania kadry szczepu o kalendarzu działań RRP na własnej stronie www. 

 

§ 4 

1. Z chwilą podpisania Umowy, IP otrzymuje prawo do używania logo i nazwy RR w ramach 

służby RRP na okres dwóch lat. W przypadku kontynuacji umowy, Strony będą podpisywać 

przedłużenia umowy na okres pięciu lat. 

2. Strony mają prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, w terminie 3 miesięcy od 

wypowiedzenia. 

3. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

- nieprzestrzegania przez kadrę szczepu zasad zawartych w dokumentach RRP, 

- nieprzestrzegania przez jedną ze stron obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

Instytucja Patronująca rekomenduje na komendanta szczepu: 

 

Nazwisko i imię:................................................................................................... 

 

Numer telefonu kontaktowego:............................................................................... 

 

Adres e-mail:....................................................................................................... 

 

Umowa podpisana na okres do: …………………………………………………………………………………………. 

 

 INSTYTUCJA PATRONUJĄCA    STOWARZYSZENIE 


