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INSTRUKCJA SPRAWOWANIA FUNKCJI W RRP 
Zatwierdzona Uchwałą Komendy Głównej nr 2018/04/01 z dnia 14.04.2018r. 

 

Niniejsza instrukcja określa główne wymagania stawiane osobom funkcyjnym w RRP oraz 

zadania, które powinni realizować w ramach pełnionych funkcji. 

 

Funkcyjni w szczepach (zastępowi, przyboczni i drużynowi) powoływani są przez Komendanta 

Szczepu na okres 1 roku szkolnego.  

 

Komendantów Szczepów i Okręgów powołuje i odwołuje Komendant Główny.  

 

Komendanta Głównego powołuje Walny Zjazd RRP. 

 

Komendanci Szczepów i Komendant Główny mają prawo w wyjątkowych przypadkach powierzyć 

funkcje osobom, które nie spełniają wszystkich wymagań określonych instrukcją. 

 

I. Zastępowy: kompan, przyjaciel, pomocnik lidera. 

 

Wymagania: 

1. min. 6 miesięczny staż w RRP, 

2. posiada kompletny, noszony w regulaminowy sposób mundur, 

3. zdobyte min. 3 sprawności, w tym pomocnik przybocznego lub pomocnik w zastępie, 

4. zdobyty stopień skautowy (dla skautów od 12 lat), 

5. powinien być zaakceptowany przez zastęp, 

6. realizuje szkolenia z pionu zastępowych. 

 

Zadania: 

1. pomaga liderowi na zbiórkach, 

2. prowadzi część zbiórki, 

3. prowadzi musztrę dla zastępu, 

4. pomaga skautom w zastępie zdobywać sprawności, 

5. motywuje i pomaga skautom w zdobyciu stopni skautowych, 

6. współpracuje z liderem odpowiedzialnym za zastęp w przygotowaniu planu zbiórek, 

7. bierze czynny udział w obozach, biwakach, akcjach, itp. w szczepie i pomaga liderom w ich 

trakcie. 

 

II. Przyboczny: przyjaciel, pomocnik lidera, inicjator, motywator, organizator. 

 

Wymagania: 

1. ukończone 15 lat 

2. min. 6 miesięczny staż w RRP, 

3. posiada kompletny, noszony w regulaminowy sposób mundur, 

4. realizuje szkolenia z pionu przybocznych. 

 

Zadania: 

1. pomaga liderowi w zbiórkach, 

2. prowadzi części zbiórki, 

3. prowadzi musztrę dla zastępu, 

4. pomaga skautom w zastępie zdobywać sprawności, 

5. motywuje i pomaga skautom w zdobyciu stopni skautowych, 

6. współpracuje z liderem odpowiedzialnym za zastęp w przygotowywaniu planu zbiórek, 

7. bierze czynny udział w obozach, biwakach, akcjach, itp. w szczepie i pomaga liderom w ich 

trakcie, 

8. pomaga w opracowaniu rocznego planu pracy zastępu, 

9. prowadzi dziennik zastępu, 

10. pomaga drużynowemu w pełnieniu obowiązków wychowawcy na obozach, biwakach itp., a 

w szczególności:  

1) prowadzi dziennik zajęć, 

2) pomaga w organizacji zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 

3) pomaga sprawować opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, 

wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 
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11. pomaga w organizacji obozów, biwaków, akcji, itp. w szczepie i bierze w nich czynny 

udział. 

 

Komendant Szczepu może powołać na funkcję przybocznego osoby, którym powierzy inne od 

powyższych zadania i opisze je w umowie wolontariackiej, np. kwatermistrza, skarbnika, 

webmastera itp. 

Komendant Szczepu może powołać na funkcję przybocznego osoby powyżej 18 roku życia. W 

takim przypadku przyboczny może realizować zadania drużynowego zlecone przez komendanta. 

 

III. Drużynowy: mentor, duszpasterz, inicjator, motywator, organizator i koordynator. 

 

Wymagania: 

1. ukończone 18 lat 

2. min. 6 miesięczny staż w RRP, 

3. posiada kompletny, noszony w regulaminowy sposób mundur, 

4. ukończony Kurs Podstawowy i Trening Instruktorski. 

 

Zadania: 

1. przygotowuje roczny plan pracy zastępu lub drużyny, 

2. prowadzi część lub całość zbiórki, 

3. prowadzi dziennik zastępu lub drużyny, 

4. motywuje i pomaga skautom w zdobyciu sprawności i stopni skautowych, 

5. współpracuje z komendantem szczepu w przygotowaniu rocznego planu pracy, 

6. pomaga w organizacji obozów , biwaków, akcji, itp. w szczepie i bierze w nich czynny 

udział, 

7. pełni obowiązki wychowawcy (dotyczy drużynowych posiadających stopień przewodnika 

lub mających ukończony Kurs Wychowawców) na obozach, biwakach itp., a w 

szczególności: 

1) zapoznaje się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, 

2) prowadzi dziennik zajęć, 

3) opracowuje plan pracy wychowawczej grupy, 

4) organizuje zajęcia zgodnie z rozkładem dnia, 

5) sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia 

oraz innych czynności opiekuńczych, 

6) zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom grupy, 

7) prowadzi inne zajęcia zlecone przez kierownika wypoczynku, 

8. bierze udział w spotkaniach zastępu kadrowego, 

9. współpracuje z przybocznymi i nadzoruje ich prace w prowadzonym zastępie lub drużynie, 

10. współpracuje z rodzicami i w miarę możliwości ma z nimi kontakt 

11. pełni obowiązki kierownika wypoczynku (dotyczy drużynowych posiadających stopień 

podharcmistrza lub mających ukończony Kurs Kierowników) na obozach, biwakach itp., a w 

szczególności: 

1) kieruje wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) opracowuje plan pracy oraz rozkład dnia wypoczynku i kontroluje ich realizację, 

3) ustala i przydziela szczegółowe zakresy czynności poszczególnym pracownikom, 

4) kontroluje wykonywanie obowiązków przez pracowników, 

5) zapewnia uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i bezpieczeństwo od momentu 

przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania 

rodzicom (prawnym opiekunom), 

6) zapewnienia odpowiednie warunki zdrowotne podczas wypoczynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 

7) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o zachowaniu dzieci i 

młodzieży oraz ich stanie zdrowia, 

8) nadzoruje przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, 

 

IV. Komendant Szczepu: mentor, duszpasterz, inicjator, motywator, organizator i koordynator. 

 

Wymagania: 

1. ukończone 18 lat, 

2. min. 6 miesięczny staż w RRP, 

3. posiada kompletny, noszony w regulaminowy sposób mundur, 
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4. ukończony Kurs Podstawowy i Trening Instruktorski. 

 

Zadania: 

1. kieruje pracą szczepu, 

2. przewodniczy radzie szczepu, 

3. utrzymuje kontakt z rodzicami (min. raz do roku organizuje spotkania dla rodziców), 

4. przyjmuje i skreśla członków, 

5. nadzoruje nadawanie stopni skautowych, 

6. składa wymagane sprawozdania i udziela informacji KG, 

7. bierze udział w spotkaniach komendantów, 

8. czuwa nad prowadzeniem dokumentacji szczepu, oraz dokumentacji drużyn i zastępów 

(minimalna dokumentacja pracy szczepu, drużyn i zastępów zostanie określona przez KG), 

1) lista członków, 

2) lista kadry, 

3) rekomendacje, 

4) deklaracje członkowskie, 

5) umowy wolontariackie, 

6) książeczki skautowe, 

7) dokumentacja finansowa szczepu, 

9. powierza członkom kadry pełnienie funkcji wychowawczych i pomocniczych w szczepie, 

10. powierza wolontariuszom pełnienie funkcji pomocniczych w szczepie, 

11. nadzoruje wypełnianie przez członków kadry i wolontariuszy podjętych zobowiązań,  

12. pełni obowiązki wychowawcy (dotyczy komendantów posiadających stopień przewodnika 

lub mających ukończony Kurs Wychowawców) na obozach, biwakach itp., a w 

szczególności: 

1) zapoznaje się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, 

2) prowadzi dziennik zajęć, 

3) opracowuje plan pracy wychowawczej grupy, 

4) organizuje zajęcia zgodnie z rozkładem dnia, 

5) sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia 

oraz innych czynności opiekuńczych, 

6) zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom grupy, 

7) prowadzi inne zajęcia zlecone przez kierownika wypoczynku. 

13. pełni obowiązki kierownika wypoczynku (dotyczy komendantów posiadających stopień 

podharcmistrza lub mających ukończony Kurs Kierowników) na obozach, biwakach, itp., a 

w szczególności: 

1) kieruje wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) opracowuje plan pracy oraz rozkład dnia wypoczynku i kontroluje ich realizację, 

3) ustala i przydziela szczegółowe zakresy czynności poszczególnym pracownikom, 

4) kontroluje wykonywanie obowiązków przez pracowników, 

5) zapewnia uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i bezpieczeństwo od momentu 

przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania 

rodzicom (prawnym opiekunom), 

6) zapewnienia odpowiednie warunki zdrowotne podczas wypoczynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 

7) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o zachowaniu dzieci i 

młodzieży oraz ich stanie zdrowia, 

8) nadzoruje przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, 

14. prowadzi zastęp kadrowy: 

1) prowadzi zbiórki kadrowe minimum raz na kwartał (zalecane raz w miesiącu), 

2) utrzymuje stały kontakt z członkami kadry – służy radą, wsparciem i modlitwą, 

15. reprezentuje szczep na zewnątrz, 

16. motywuje liderów do udziału w szkoleniach i otwieraniu prób instruktorskich. 

 

V. Komendant Okręgu: mentor, duszpasterz, inicjator, motywator, trener, ma pod opieką nie 

więcej niż 10 szczepów. 

 

Wymagania: 

1. ukończone 18 lat, 

2. min. 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Komendanta Szczepu w RRP, 

3. zdobyty stopień min. przewodnika. 
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Zadania: 

1. nadzoruje prace istniejących szczepów w okręgu 

2. przewodniczy radzie okręgu, 

3. utrzymuje stały kontakt z komendantami szczepów – służy radą, wsparciem i modlitwą, 

4. co najmniej raz na rok wizytuje szczepy w okręgu i przekazuje KG sprawozdanie z 

wizytacji (wg wzoru ustalanego przez KG), 

5. opiniuje wnioski o powołanie, zawieszenie, wznowienie działalności i likwidację szczepu w 

okręgu, 

6. inicjuje i przeprowadza spotkania z osobami zainteresowanymi zakładaniem nowych 

szczepów, przeprowadza prezentacje na temat RR, 

7. utrzymuje kontakty z kościołami, szkołami chrześcijańskimi, wspólnotami i innymi 

organizacjami chrześcijańskimi na terenie okręgu potencjalnie zainteresowanymi 

współdziałaniem z RR, 

8. co najmniej raz w roku organizuje i przeprowadza Kurs Podstawowy na terenie okręgu, 

9. koordynuje organizację obozów na terenie okręgu, 

10. organizuje i prowadzi spotkanie okręgowe kadry raz do roku, 

11. w miarę możliwości organizuje KSI na terenie okręgu, 

12. bierze udział w spotkaniu komendantów, 

13. nadzoruje samodzielne drużyny przed przekształceniem w szczepy i szczepy, które mają 

poniżej 12 członków, 

14. reprezentuje okręg na zewnątrz, 

15. motywuje liderów do udziału w szkoleniach i otwieraniu prób instruktorskich, 

16. współpracuje z Komendą Główną. 

17. pełni obowiązki kierownika wypoczynku (dotyczy komendantów posiadających stopień 

podharcmistrza lub mających ukończony Kurs Kierowników) na obozach, biwakach itp., a 

w szczególności: 

1) kieruje wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) opracowuje plan pracy oraz rozkład dnia wypoczynku i kontroluje ich realizację, 

3) ustala i przydziela szczegółowe zakresy czynności poszczególnym pracownikom, 

4) kontroluje wykonywanie obowiązków przez pracowników, 

5) zapewnia uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i bezpieczeństwo od momentu 

przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania 

rodzicom (prawnym opiekunom), 

6) zapewnienia odpowiednie warunki zdrowotne podczas wypoczynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 

7) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o zachowaniu dzieci i 

młodzieży oraz ich stanie zdrowia, 

8) nadzoruje przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia. 

 

VI. Komendant Główny: mentor, duszpasterz, inicjator, motywator, organizator i koordynator. 

 

Wymagania: 

1. ukończone 18 lat, 

2. min. 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Komendanta Szczepu w RRP, 

3. zdobyty stopień min. podharcmistrza. 

 

Zadania: 

1. reprezentuje RRP na zewnątrz, 

2. koordynuje i nadzoruje prace Kwatery Głównej, 

3. organizuje i przewodniczy spotkaniom Komendy Głównej (min. 2 x w roku), 

4. organizuje Walny Zjazd RRP i przewodniczy na nim, 

5. utrzymuje stały kontakt z Royal Rangers International i Royal Rangers Europa, 

6. w miarę możliwości utrzymuje kontakt z kościołami i innymi org. skautowymi w Polsce, 

7. powołuje i odwołuje Komendantów Szczepów i Komendantów Okręgów, 

8. powołuje i odwołuje KSI oraz ich przewodniczących, 

9. powołuje przewodniczących Zespołów Programowych RRP, 

10. nadaje stopnie instruktorskie na wniosek KSI, 

11. nadaje Odznaki Kadry Kształcącej na wniosek SKK, 

12. skreśla z listy członków zwyczajnych jeżeli sprawa dotyczy Komendanta Szczepu, 

Komendanta Okręgu lub ich zastępców, 

13. koordynuje organizację szkoleń dla juniorów i szkoleń instruktorskich. 


