
Konstytucja Szczepu Harcerskiego „Pasieka”

§  1. 

Postanowienia Wstępne

1. Niniejsza konstytucja jest najważniejszym wewnętrznym prawem Szczepu Harcerskiego 
„Pasieka”. Wszelkie wewnętrzne prawa sprzeczne z ową Konstytucją nie mają mocy 
prawnej. 

2. Aktami nadrzędnymi do niniejszej Konstytucji są przepisy prawa państwowego oraz Statut 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

3. Postanowienia w konstytucji, w którym mowa o zuchu, harcerzu, wędrowniku, 
instruktorze, komendancie itp. Stosuje się odpowiednio do zucha, harcerza, wędrownika, 
instruktora, komendanta itp.

§  2. 

Szczep

1. Szczep Harcerski „Pasieka” należy do Hufca ZHP Łódź- Bałuty „Promienistych”. 

2. Główną siedzibą Szczepu jest harcówka przy ulicy Żubardzkiej 3 w Łodzi. 

3. Szczep  realizuje  cele  statutowe  Związku  Harcerstwa  Polskiego  w  oparciu  o  metodę
harcerską ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowisk. 

4. Szczep prowadzi swoją działalność według planu pracy opracowanego i  zatwierdzonego
przez Komendę Szczepu na początku każdego kolejnego roku harcerskiego.

§  3. 

Ciąg wychowawczy

1. Drużyny zrzeszone w Szczepie dbają o funkcjonowanie ciągu wychowawczego. 
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2. Szczep ma obowiązek organizować pole służby osobom będącym w wieku wędrowniczym, 
nawet jeśli w Szczepie nie działa drużyna wędrownicza. Dotyczy to również osób 
posiadających funkcje w drużynach. 

§  4. 

Symbole Szczepu

1. Barwy Szczepu stanowi kolor granatowy. 

2. Na chustach jest obecny kolor granatowy. 

3. Naramienniki odpowiednio do koloru chusty (z oznaczeniem stopni). 

4. Emblematem jest ul z wpisaną nazwą szczepu. 

5. Plakietka z emblematem jest symbolem przynależności do Szczepu. Każdy członek, 
któremu plakietka została nadana, zobowiązany jest regulaminowo nosić ją na mundurze.

6. Plakietkę szczepu mają prawo nosić wyłącznie członkowie Szczepu.

§  5. 

Członkostwo w Szczepie

1. Członkiem Szczepu może zostać każdy, kto wyrazi taką chęć bez względu na wiek, płeć, kolor 
skóry, wyznanie, światopogląd czy orientacje seksualną. Musi spełniać wymogi zapisane w 
Statucie ZHP. 

2. Każdy członek jednostki przynależącej do Szczepu jest jednocześnie członkiem Szczepu.

3. W przypadku członków przechodzących z innego Szczepu wymagana jest ponadto zgoda 
Komendanta poprzedniego Szczepu. 

4. Członkostwo w Szczepie ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub na skutek ustania 
członkostwa w ZHP. 

5. Wystąpienie ze Szczepu następuje przez złożenie stosownego oświadczenia 
bezpośredniemu przełożonemu. 

6. Wydalenie ze Szczepu następuje w skutek:

a) permanentnej niesubordynacji w stosunku do przełożonego, 

b) długotrwałego braku zaangażowania w życie Szczepu (6 miesięcy)

7. Decyzje o wydaleniu ze Szczepu podejmuje Komendant Szczepu na wniosek Rady Szczepu.
W głosowaniu na przejście wniosku o wydalenie nie może brać udziału Komendant 
Szczepu, ani członek Rady Szczepu, jeśli dany wniosek dotyczy jego. Wniosek przechodzi 
w wyniku głosowania, potwierdzonego 80% głosów przy 100% uprawnionych do głosowania. 
Komendant Szczepu podejmuje decyzję po uprzedniej rozmowie z bezpośrednim 
przełożonym osoby, której dany wniosek dotyczy. 
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8. Komenda Szczepu dyskusje nad wydaleniem ze Szczepu podejmuje po uprzednim 
zawiadomieniu o tym zamiarze osoby zainteresowanej i umożliwieniu jej złożenia 
wyjaśnień. 

§  6. 

Członkostwo jednostek organizacyjnych 

1. Do Szczepu może przystąpić każda podstawowa jednostka organizacyjna ZHP, która wyrazi

wolę przystąpienia i zobowiąże się do przestrzegania Konstytucji Szczepu i obowiązujących

w Szczepie zasad oraz kultywowania jego tradycji, a następnie uzyska zgodę Rady 

Szczepu. 

2. Każda drużyna z należących do Szczepu podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP 

może z niego w każdej chwili wystąpić poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji 

Komendantowi Szczepu. Wszystko to powinno być uargumentowane pisemnie. 

§  7. 

Prawa i obowiązki 

1. Członkowie Szczepu mają prawo: 

a) nosić plakietkę Szczepu oraz barwy, 

b) brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, dostosowanych do swojej 

metodyki i uczestniczyć w życiu Szczepu, 

c) reprezentować Szczep na forum ZHP i na zewnątrz, 

d) składać wnioski dotyczące Szczepu na ręce bezpośredniego przełożonego,

e) bycia wybieranym na funkcyjnych drużyn i Szczepu 

2. Członkowie Szczepu mają obowiązek: 

a) nosić plakietkę Szczepu oraz barwy

b) dbać o dobre imię i dobro Szczepu, 

c) znać i przestrzegać postanowienia Konstytucji, 

d) realizować uchwały Komendy Szczepu i rozkazy Komendanta Szczepu, 

e) brać czynny udział w działaniach Szczepu, 

f) dbać i szanować majątek Szczepu. 



SZCZEP HARCERSKI PASIEKA – KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKIEGO „PASIEKA” 4/7

g) podczas imprez, na których reprezentuje Szczep, przestrzegać pełnego, 

regulaminowego umundurowania, z wyjątkiem nagłych sytuacji 

h) terminowo opłacać składki

§  8. 

Rada szczepu 

1. W skład Rady Szczepu musi wchodzić Komenda Szczepu.

2. W skład Rady Szczepu mogą wchodzić: 

a) drużynowi i przyboczni jednostek działających w Szczepie,

b) inni członkowie Szczepu, po decyzji Rady Szczepu, potwierdzonej głosowaniem 75%. 

3. Kompetencje Rady Szczepu : 

a) przygotowywanie przedsięwzięć programowych Szczepu.

b) odpowiadanie za ciągłość tradycji i dobre imię Szczepu, 

c) kierowanie i odpowiadanie za pracę wychowawczą Szczepu i realizację planu pracy 

Szczepu, 

d) sugerowanie zmian i poprawek do Konstytucji, 

e) odwołanie Komendanta Szczepu (decyzja podjęta w wyniku głosowania bez udziału 

Komendanta Szczepu, potwierdzona 75% głosów ze 100% uprawnionych do głosowania)

f) wykonywanie innych działań określonych Konstytucją, 

g) wnioskuje do władz nadrzędnych o przyznanie odznak, odznaczeń, nagród.

§  9. 

Władze Szczepu 

1. Działalnością Szczepu kieruje Komendant przy pomocy Komendy Szczepu i Rady Szczepu. 

2. W skład Komendy wchodzą: 

a) Komendant 

b) Zastępcy komendanta 

c) Osoby dobrane przez Komendanta 

3. Komenda Szczepu: 
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a) decyduje o wszystkich ważniejszych sprawach Szczepu, 

b) odpowiada za dobre imię Szczepu i ciągłość tradycji, 

c) ustala i  zatwierdza plan pracy Szczepu na najbliższy rok harcerski  oraz na bieżąco
ocenia jego realizację, 

d) kieruje i odpowiada za pracę wychowawczą Szczepu i realizację planu pracy Szczepu, 

e) kontroluje 

§  10. 

Komendant 

1. Komendant  Szczepu  jest  instruktorem  ZHP,  powinien  posiadać  minimum  stopień
przewodnika, być przeszkolony do pełnionej funkcji, powinien posiadać zaliczoną służbę
instruktorską. 

2. Komendant  Szczepu  jest  wybierany  na okres  3  lat  przez  Komendę Szczepu oraz  Radę
Szczepu w głosowaniu tajnym. 

3. Wybór Komendanta Szczepu jest ważny, gdy uzyskał on ponad połowę ważnych oddanych
głosów w obecności co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania członków. 

4. Komendanta Szczepu mianuje i odwołuje Komendant Hufca. 

5. Komendant: 

a) reprezentuje Szczep i jego interesy na forum Hufca, Chorągwi, Kwatery Głównej 

b) kieruje bieżącą działalnością Szczepu 

c) przewodniczy Komendzie Szczepu 

d) realizuje postanowienia Komendy i Rady Szczepu, 

e) w  sytuacjach,  gdy  wymagana  jest  niezwłoczna  reakcja  ma  prawo  i  obowiązek
podejmowania  samodzielnych  decyzji,  za  które  odpowiada  przed  Komendą  i  ma
obowiązek ją o nich powiadamiać, 

f) odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szczepu, 

g) wydaje i ogłasza publiczne rozkazy, 

h) ma prawo dawać pochwały, wyróżnienia, upomnienia i  nagany członkom Komendy i
Rady Szczepu, 

i) przekazuje  jednostkom  działającym  w  Szczepie  ważne  rozkazy  i  informacje
pochodzące z nadrzędnych struktur, 

j) otwiera  i  zamyka  próby  oraz  przyznaje  stopnie  harcerskie  drużynowym  oraz
samodzielnym wędrownikom i instruktorom Szczepu, 

k) mianuje i zwalnia funkcyjnych Szczepu, a także określa zakres ich obowiązków i praw, 

l) przygotowuje następcę na swoją funkcję 
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m) wyznacza obowiązki swoich zastępców, koordynuje ich pracę 

n) posiada prawo weta w stosunku do uchwał Komendy i Rady Szczepu 

o) kontroluję i ocenia pracę instruktorów Szczepu, a także dba o ich ciągły rozwój, 

p) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków, 

q) jest  jedynym  organem  upoważnionym  do  wprowadzenia  zmian  i  poprawek  do
Konstytucji, 

r) uchwały  podejmowane  są  na  zasadzie  demokratycznego  głosowania,  najczęściej
jawnego;  gdy  mamy  do  czynienia  z  sytuacją  nierozstrzygniętą  decyzję  podejmuje
Komendant. 

s) członkowie  Komendy  mają  obowiązek  uczestniczyć  w  spotkaniach.  W  razie
nieobecności muszą podporządkować się podjętym decyzjom. 

§  10. 

Zjazd konstytucyjny

1. Zjazd Konstytucyjny zwołuje Komendant Szczepu, gdy decyzję o zwołaniu Zjazdu 
podejmuje Rada Szczepu 

2. Komendant zobowiązany jest poinformować o Zjeździe wszystkie zainteresowane osoby na 
co najmniej jeden tydzień przed wyznaczonym terminem. 

3. Termin Zjazdu powinien być ustalony w taki sposób, aby mogło w nim uczestniczyć jak 
najwięcej osób posiadających czynne prawo wyborcze. 

4. Nowo wybrany komendant szczepu jest zobowiązany zwołać Zjazd. 

5. W Zjeździe Konstytucyjnym mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające czynne prawo 
wyborcze. 

6. Czynne prawo wyborcze posiadają członkowie Rady Szczepu. 

7. Zjazdowi przewodniczy Komendant Szczepu. 

8. Do kompetencji Zjazdu należy: 

a) odwołanie Komendanta Szczepu, 

b) wybór nowego Komendanta Szczepu, 

c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Komendantowi Szczepu, 

d) wprowadzenie zmian w Konstytucji Szczepu, 

e) rozwiązywanie problemów bieżących.

Wotum zaufania udzielone Szczepowemu przez Zjazd Konstytucyjny pozwala mu pełnić jego 
funkcję przez następną kadencję.
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Decyzje Zjazdu Konstytucyjnego są wiążące przy obecności kworum, czyli minimum 2/3 
liczby obecnych członków Rady Szczepu, posiadających czynne prawo wyborcze. Decyzje 
Zjazdu Konstytucyjnego są podejmowane w wyniku głosowania potwierdzone ¾ głosów. 
Wyjątki w warunkach głosowania określone są przy bieżących punktach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. 

2. Konstytucja traci ważność tylko w momencie rozwiązania Szczepu. 

3. Uchwały w sprawie zmiany Konstytucji podejmuje Rada Szczepu bezwzględną większością
głosów. 

4. Wszelkie zmiany i nowości są wprowadzane w postaci poprawek do Konstytucji. Poprawki
mogą dotyczyć tylko poszczególnych punktów i podpunktów nie zmieniając całokształtu
Konstytucji. 

5. Oryginał Konstytucji przechowuje Komendant lub osoba przez niego do tego wyznaczona. 


