
Załącznik do uchwały 132/2012 
z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie  
”Instrukcji kancelaryjnej  

Związku Harcerstwa Polskiego” 

 
 

INSTRUKCJA KANCELARYJNA 
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
§ 1 

Podstawę prawną niniejszej instrukcji stanowią: 

1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 123, poz. 698); 

2) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie 
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad 
i trybu przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  
(Dz.U. z 2002 r. nr 167, poz. 1375); 

3) „Instrukcja archiwalna Związku Harcerstwa Polskiego” (załącznik do Uchwały 
Głównej Kwatery ZHP nr 90/2004 z dnia 18 marca 2004 r.); 

4) obowiązujące zasady pracy Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP oraz komend 
chorągwi i komend hufców.  

 
§ 2 

Instrukcja określa sposób wykonywania prac kancelaryjnych w ZHP na podstawie wykazu 
akt, stanowiącego załącznik do „Instrukcji archiwalnej Związku Harcerstwa Polskiego” 
(załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 90/2004 z dnia 18 marca 2004 r.) oraz 
zasad postępowania z tymi aktami od chwili ich powstania do czasu przekazania  
do archiwum odpowiedniej jednostki organizacyjnej. 
 

§ 3 
Użyte w instrukcji określenia oznaczają: 

1) „jednostka organizacyjna” – Główna Kwatera ZHP, komenda chorągwi, komenda 
hufca, jednostka samobilansująca, 

2) „komórka organizacyjna” – wydział i zespół Głównej Kwatery ZHP, komendy 
chorągwi i komendy hufca, wymienione w schemacie organizacyjnym, podlegające 
Naczelnikowi ZHP i jego zastępcom, komendantowi chorągwi i jego zastępcom, 
komendantowi hufca i jego zastępcom lub komendantowi/kierownikowi jednostki 
samobilansującej, 

3) „kierownik” – instruktor kierujący jednostką lub komórką organizacyjną. 
 

§ 4 
Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty spraw w toku załatwiania, przechowuje osoba 
upoważniona przez kierownika jednostki organizacyjnej. 
 

§ 5 
1. Sposób postępowania z aktami w archiwach harcerskich reguluje „Instrukcja archiwalna 

Związku Harcerstwa Polskiego”. 
2. Zgodnie z §13 pkt 1-3 „Instrukcji archiwalnej Związku Harcerstwa Polskiego” komórki 

organizacyjne danej jednostki są zobowiązane każdego roku przekazać do archiwum 



akta spraw zakończonych. Przekazanie ww. spraw powinno nastąpić najpóźniej  
po dwóch latach od zakończenia sprawy przez komórkę organizacyjną,  
z zastrzeżeniem, że akta władz mogą być przekazane do archiwów po zakończeniu 
kadencji tych organów. 

 
II. OBIEG KORESPONDENCJI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 

 
§ 6 

Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej 
1. Korespondencję kierowaną do jednostek organizacyjnych ZHP odbiera, ze skrytki 

pocztowej i od doręczyciela, osoba upoważniona przez Naczelnika ZHP, komendanta 
chorągwi lub komendanta hufca, na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. 

2. Osoba posiadająca pełnomocnictwo pocztowe, na żądanie osoby doręczającej lub 
nadawcy, potwierdza odbiór otrzymanej korespondencji.  

3. Koperty, w których nadeszły przesyłki, dołącza się do akt, w przypadkach, gdy: 
1) akta nadesłano bez pisma przewodniego, 
2) w danej sprawie obowiązuje termin z góry określony (z uwagi na datę stempla 

pocztowego, określającego datę nadania). Dotyczy to szczególnie spraw 
personalnych, sądowych i karno-administracyjnych, postępowania 
egzekucyjnego, dyscypliny budżetowej itp., 

3) przesyłka została oznaczona jako poufna (na dowód sposobu przesłania tego 
rodzaju przesyłki), 

4) w uzasadnionych przypadkach do akt można dołączyć kopię koperty. 
4. Korespondencja przychodząca, tj. listy, faksy, wiadomości e-mail pozwalające na 

identyfikację nadawcy przesłane na adres sekretariatu jednostki oraz w szczególnych 
sytuacjach wiadomości e-mail przesłane bezpośrednio na adres komórki 
organizacyjnej lub do osoby prowadzącej daną sprawę, podlega rejestracji w dzienniku 
korespondencyjnym prowadzonym przez osobę upoważnioną. Dowodem rejestracji w 
dzienniku korespondencyjnym jest nadana liczba dziennika (l.dz.), którą oznacza się 
pisma przychodzące. 

5. Rejestracji nie podlegają listy i wiadomości e-mail będące reklamą, spamem i bez 
znamion korespondencji służbowej.  

6. Osoba upoważniona opatruje otrzymaną korespondencję pieczątką wpływu, na której 
odnotowuje datę otrzymania, liczbę załączników. Załączniki łączy się z pismem 
przewodnim. Pieczątkę wpływu na dokumentach: 

1) przystawia się bezpośrednio na otrzymanych dokumentach lub na ich odwrocie,  
2) w uzasadnionych przypadkach umieszcza się na kopercie dołączonej do pisma 

przychodzącego, 
3) nie umieszcza się na załącznikach oraz na czasopismach i innych drukach, 

które nie stanowią korespondencji służbowej np. wiadomości e-mail nie 
pozwalające na identyfikację nadawcy. 

7. Korespondencję skierowaną omyłkowo na adres ZHP zwraca się na pocztę. 
8. Korespondencję zarejestrowaną w dzienniku korespondencyjnym przekazuje się 

Naczelnikowi ZHP, komendantowi chorągwi, komendantowi hufca, kierownikowi 
jednostki samobilansującej lub osobom przez nich upoważnionym do dekretacji pism. 

9. Oryginały korespondencji pozostają w sekretariacie jednostki. W uzasadnionych 
przypadkach w sekretariacie pozostają kopie, a oryginały pism  są przekazywane  
do komórki organizacyjnej lub osoby prowadzącej sprawę lub do odpowiedniej 
jednostki organizacyjnej.  

10. Osoba upoważniona, zgodnie z dekretacją, przekazuje korespondencję odpowiednim 
komórkom lub jednostkom organizacyjnym, za pokwitowaniem w dzienniku 
korespondencyjnym lub wysyła na adres danej jednostki listem poleconym.  



 
 

§ 7 
Sposób załatwiania otrzymywanej korespondencji 

1. Jednostki i komórki organizacyjne załatwiają otrzymaną korespondencję zgodnie  
ze swoimi kompetencjami. 

2. Załatwienie otrzymanej korespondencji polega na: 
1) przyjęciu do wiadomości treści pisma, jeśli nie wymaga ono pisemnej 

odpowiedzi (odłożenie sprawy do akt – ad acta (a/a)), 
2) udzieleniu ustnej (telefonicznej) odpowiedzi zainteresowanej osobie lub 

instytucji, która nadesłała pismo, 
3) przygotowaniu pisemnej odpowiedzi skierowanej do nadawcy lub innej 

zainteresowanej osoby czy instytucji, przy czym kopia pisma, która pozostaje  
w sekretariacie jednostki musi być opatrzona informacją (w dolnym lewym rogu) 
kto sporządził dany dokument wg wzoru: pismo sporządził(a): imię i nazwisko. 

3. Obowiązujące terminy załatwiania otrzymanej korespondencji: 
1) załatwienie pisma, a w szczególności skargi, powinno nastąpić bez zbędnej 

zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu, wyjątkiem  
są pisma otrzymane z urzędów lub sądów, w których wyznaczona została data 
udzielenia na nie odpowiedzi lub termin ustosunkowania się do sprawy wynika  
z przepisów prawa, 

2) niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone  
na podstawie dowodów przedstawionych przez nadawcę pisma, lub w oparciu  
o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane jednostce załatwiającej 
sprawę, bądź możliwe jest ich ustalenie na podstawie danych, którymi 
rozporządza adresat pisma, 

3) w razie niemożności załatwienia sprawy w terminie określonym w pkt. 1), 
adresat pisma powinien zawiadomić nadawcę, podając przyczyny zwłoki i termin 
załatwienia sprawy.  

4. Przy pisemnym załatwianiu sprawy obowiązują następujące zasady postępowania: 
1) każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem, 
2) pismo, które stanowi odpowiedź na otrzymaną korespondencję lub pozostaje  

w związku z tą korespondencją, nosi znak wpływu (l.dz.) lub otrzymuje kolejny 
numer z dziennika.  
Zastrzeżenie: w danej jednostce musi obowiązywać  jednolity system ustalony 
przez kierownika tej jednostki, 

3) pismo, które nie ma bezpośredniego związku z otrzymaną korespondencją lub 
zostało sporządzone z inicjatywy komórki lub jednostki organizacyjnej za zgodą 
kierownika jednostki, w momencie wysłania zawsze otrzymuje kolejną liczbę 
dziennika.  
Zastrzeżenie: numerów dziennika nie umieszcza się na oryginałach pism 
gratulacyjnych itp., jedynie na kopii, która pozostaje w sekretariacie jednostki, 

4) datę i numer dziennika na piśmie umieszcza się w momencie jego podpisania, 
5) projekt odpowiedzi powinien zawierać dane według podanych niżej wzorów: 

 
A.  

Nadawca 
(komórka organizacyjna) 
 
L.dz.          Miejscowość, data 
          

Odbiorca 
         (adresat) 



dot. odpowiedzi na pismo z dnia ........ l.dz. ........ 
 
      
Treść pisma 

Podpisy 
Na kopii pisma pozostającej w sekretariacie jednostki: 

Pismo sporządził(a): ……….. 

 
B. BLANKIET FIRMOWY 

 
L.dz.                                                                                        Miejscowość, data 
 

Odbiorca (adresat) 
     Treść pisma 
      
       nadawca – podpis kierownika 
       komórki organizacyjnej 

Załączniki (dotyczy obu wzorów) 
Rozdzielnik – w przypadku większej liczby odbiorców 
lub 
Do wiadomości (wymienić instytucje lub osoby, którym należy wysłać kopie pisma). 
 
Na kopii pisma pozostającej w sekretariacie jednostki: 
Pismo sporządził(a): ………………… 

 

6) zaakceptowane pismo wychodzące sporządza się w liczbie egzemplarzy 
odpowiadającej liczbie odbiorców tych pism powiększonej o dwa egzemplarze,  
z których jeden pozostaje u osoby prowadzącej łącznie z aktami sprawy, a drugi  
w sekretariacie jednostki organizacyjnej; 

 
5. Podpisywanie korespondencji wychodzącej: 

1) korespondencję służbową wychodzącą podpisują: 
a) pisma wychodzące z jednym podpisem – kierownik jednostki organizacyjnej 

lub upoważniona przez niego osoba (np. listy dotyczące reprezentacji 
Związku Harcerstwa Polskiego z wyłączeniem wywołujących zobowiązania, 
listy uroczyste), 

b) oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podpisuje 
odpowiednio komendant chorągwi i skarbnik chorągwi albo Naczelnik ZHP  
i Skarbnik ZHP, działający łącznie (§ 79 ust.1 Statutu ZHP), 

c) pisma wywołujące zobowiązania finansowe lub inne niż z zakresu praw  
i obowiązków majątkowych w Związku Harcerstwa Polskiego podpisuje 
kierownik jednostki organizacyjnej oraz skarbnik (lub osoba odpowiedzialna  
za finanse), 

d) pisma procesowe podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba 
przez niego upoważniona; 

2) podpis składa się z tytułu służbowego, stopnia instruktorskiego, imienia i 
nazwiska; 

3) osoba podpisująca pismo w zastępstwie dodaje przed tytułem służbowym osoby 
zastępowanej skrót literowy „wz”. Niżej podaje własne imię i nazwisko  
(w nawiasach), a pod tym własny tytuł służbowy. 

Osoba podpisująca z upoważnienia dodaje przed tytułem służbowym osoby 
podpisującej skrót literowy „z up.”. Niżej podaje własne imię i nazwisko  
(w nawiasach), a pod tym własny tytuł służbowy. 

6. Do osoby zajmującej się sprawą należy: 



1) sporządzanie ponagleń, 
2) ustalenie sposobu wysyłki pisma oraz opracowanie i uaktualnianie rozdzielników 

wysyłkowych, 
3) korekta pism, 
4) uzyskanie wymaganych podpisów na piśmie, 
5) zaadresowanie koperty zgodnie z danymi adresata, 
6) przekazywanie przygotowanej korespondencji osobie upoważnionej do wysłania. 

7. Wysyłka korespondencji jest dokonywana zgodnie z dyspozycją umieszczoną  
na kopercie (np. „polecony”, „priorytet”) i pod wskazane adresy lub według podanego 
rozdzielnika. 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 8 
1. Załącznikami do Instrukcji kancelaryjnej Związku Harcerstwa Polskiego są: 

1) Wzory i tryb używania pieczątek w ZHP, 
2) Katalog identyfikacji wizualnej Związku Harcerstwa Polskiego.  

 
 

Załącznik nr 1 
do „Instrukcji kancelaryjnej  

Związku Harcerstwa Polskiego” 

 
 

WZORY I TRYB UŻYWANIA PIECZĄTEK W ZHP 
 

A. PIECZĄTKI  
1. Pieczątki nagłówkowej o treści zgodnej z nazwą jednostki mogą używać: podstawowe 

jednostki organizacyjne ZHP, szczepy, związki drużyn, szkoły instruktorskie, ośrodki, 
jednostki samobilansujące oraz jednostki i komórki organizacyjne. 

2. Komenda hufca, komenda chorągwi, szkoły instruktorskie, ośrodki, Główna Kwatera 
ZHP mogą używać: 
1) pieczątki okrągłej, 
2) okrągłej pieczątki odciskowej. 

3. Pieczątka okrągła wykorzystywana jest przy nadaniu dokumentowi jego 
autentyczności, a także przy dokonywaniu poświadczeń, np. na legitymacjach 
odznaczeniowych, wpisach do książeczek instruktorskich, na dyplomach. 

4. Za dysponowanie pieczątką jednostki odpowiedzialność ponosi odpowiednio 
drużynowy, przewodniczący kręgu, komendant szczepu, komendant związku drużyn, 
komendant hufca, komendant chorągwi, komendant szkoły instruktorskiej, kierownik 
ośrodka, kierownik jednostki samobilansującej, kierownik wydziału, Naczelnik ZHP lub 
osoby przez nich upoważnione. 

5. Kolorem tuszu obowiązującym dla pieczątek używanych w Związku Harcerstwa 
Polskiego jest kolor zielony.  

 
B. TREŚĆ PIECZĄTEK  
Porządek zapisu treści na pieczątkach powinien być następujący: 
1. pieczątka nagłówkowa – dla Głównej Kwatery ZHP oraz terenowych i podstawowych 

jednostek organizacyjnych: 
 
1) Główna Kwatera ZHP, chorągiew, hufiec (ZHP jako przedsiębiorca): 

a) słowa: „Związek Harcerstwa Polskiego”, 



b) określenie jednostki (nazwa jednostki z podaniem jej numeru i imienia), 
c) chorągiew - dla hufców i jednostek chorągwianych, 
d) siedziba jednostki, 
e) NIP, 
f) REGON, 
g) KRS. 

 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
GŁÓWNA KWATERA  

ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa 
NIP 526-025-14-40 REGON 007025173 KRS 0000094699 

 

 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

CHORĄGIEW GDAŃSKA  
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk 

NIP 851-301-00-25 REGON 220377562 KRS 320356373 
 

 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

Chorągiew Gdańska 
HUFIEC GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE 

im. Alfa Liczmańskiego 
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk 

NIP 851-301-00-25 REGON 220377562 KRS 320356373 
 

 
 
2) Główna Kwatera ZHP, komenda chorągwi, komenda hufca (jako władza ZHP): 

a) słowa: „Związek Harcerstwa Polskiego”, 
b) określenie jednostki (nazwa jednostki z podaniem jej numeru i imienia), 
c) chorągiew - dla hufców i jednostek chorągwianych, 
d) siedziba jednostki, 
e) NIP, 
f) KRS. 

 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

GŁÓWNA KWATERA  
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa 

NIP 526-025-14-40 KRS 0000094699 

 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
KOMENDA CHORĄGWI  

ZACHODNIOPOMORSKIEJ  
(adres chorągwi) 

NIP 851-301-00-25 KRS 320356373 
 

 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

Chorągiew Zachodniopomorska 
KOMENDA HUFCA SZCZECIN  

(adres hufca lub chorągwi) 
NIP 851-301-00-25 KRS 320356373 

 

 



3) władze ZHP, podstawowe jednostki organizacyjne, szczepy, związki drużyn, szkoły 
instruktorskie, ośrodki, jednostki samobilansujące: 

a) słowa: „Związek Harcerstwa Polskiego”, 
b) określenie jednostki (nazwa jednostki z podaniem jej numeru i imienia), 
c) określenie hufca macierzystego, a dla hufców i jednostek chorągwianych – 

chorągwi, 
d) siedziba jednostki. 

 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
RADA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ 

(adres chorągwi) 
 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Podkarpacka 
KOMISJA REWIZYJNA  

HUFCA DĘBICA 
(adres hufca) 

 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Łódzka 

SĄD HARCERSKI HUFCA 
TOMASZÓW MAZOWIECKI 

(adres hufca) 
 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Stołeczna – Hufiec Praga Południe 

SZCZEP 32 WARSZAWSKICH  
DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH 

im. hm. Stanisława Sieradzkiego „Śwista”  
(adres hufca) 

 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Śląska – Hufiec Katowice 

4 KATOWICKA DRUŻYNA HARCERSKA 
im. Marii Konopnickiej 

 (adres hufca) 
 

2. pieczątka okrągła: 
1) w centralnym położeniu – Krzyż Harcerski, 
2) na obwodzie słowa: „Związek Harcerstwa Polskiego” i określenie jednostki, 
3) pieczątka okrągła może mieć średnicę: 

   – mała    – do 15 mm, 
   – średnia    – do 25 mm, 
   – duża    – do 30 mm. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C. PIECZĄTKI IMIENNE 
1. Pieczątkę imienną mogą posiadać kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, 

władze hufca i chorągwi, członkowie władz naczelnych ZHP, komendanci szkół 
instruktorskich, kierownicy ośrodków oraz jednostek samobilansujących lub inne osoby 
przez nich upoważnione.  

2. Pieczątka imienna powinna zawierać: tytuł służbowy, stopień instruktorski oraz imię  
i nazwisko. 

3. Za dysponowanie pieczątką imienną odpowiedzialność ponosi osoba, dla której została 
ona wykonana. 

4. Zgodę na posiadanie pieczątki imiennej wydaje Naczelnik ZHP, komendant chorągwi 
lub komendant hufca. 
 

 

 
 
 
 
 

D. PLOMBY 
Jeżeli w jednostce organizacyjnej ZHP istnieje potrzeba plombowania pomieszczeń lub 
innych obiektów, to używana do tego celu plomba powinna zawierać treść funkcjonującej 
w jednostce pieczęci okrągłej, tj. centralnie zamieszczony Krzyż Harcerski, a w otoku 
słowa „Związek Harcerstwa Polskiego” i określenie jednostki. 
 
E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Jednostka organizacyjna ZHP powinna posiadać aktualny rejestr, wszystkich pieczątek 

używanych w jednostce. 
2. Wszelkie zmiany pieczątek powinny być odnotowane w ww. rejestrze. 
3. Pieczątki nieaktualne (nie używane) powinny być komisyjnie kasowane (niszczone) lub 

przekazane do Muzeum Harcerstwa, a fakt ten odnotowany w rejestrze. 
4. Za prowadzenie rejestru odpowiada kierownik jednostki lub inna osoba przez niego 

upoważniona. 
5. Fakt zagubienia pieczątki należy zgłosić jednostce nadrzędnej, która podejmie decyzję 

o ewentualnym publicznym podaniu tej informacji (np. do prasy). 
6. Należy pamiętać o estetycznym rozmieszczeniu treści i proporcjonalnej do niej 

wielkości pieczątki i plomby. 
 
 


