Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2018
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Konstytucji Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku.
Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 6, 8 i 9 Statutu ZHP oraz na podstawie uchwały Głównej
Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji
tworzenia i działania szczepu i związku drużyn, Komenda Hufca postanawia, co
następuje:
1. Zatwierdza się Konstytucję Harcerskiego Szczepu „IGNIS” w Toszku, która stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 5 oddanych głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

Konstytucja
Szczepu Harcerskiego „IGNIS”
w Toszku
Po prawie 20-letniej przerwie, 2 grudnia 2000 roku, na Ziemię Toszecką powraca
ZHP. Pierwsza drużyna dzielnie pracuje i wychowuje pierwszych swoich instruktorów,
którzy prężnie rozszerzają działalność harcerską środowiska o kolejne jednostki.
I oto z końcem 2009 roku powstaje Szczep Harcerski „IGNIS”. Szczep, który już zawsze
przypominać nam będzie skąd jesteśmy, kim jesteśmy, i że to co osiągnęliśmy,
zawdzięczamy sobie i Naszej wspólnej ciężkiej pracy.
§ 1.
Podstawy prawne, nazwa, przydział i teren działania
1. Podstawą prawną Konstytucji jest § 31. Statutu ZHP oraz punkt 28. „Instrukcji
tworzenia i działania szczepu i związku drużyn” z dnia 1. września 2016.
2. Szczep Harcerski „IGNIS” zwany dalej Szczepem lub „IGNIS” jest wspólnotą
podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, które mają wspólny rodowód,
tradycje, gospodarkę i finanse.
3. Szczep Harcerski „IGNIS” należy do Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
4. Terenem działania Szczepu Harcerskiego „IGNIS” jest Miasto i Gmina Toszek.
§ 2.
Cele, zadania i metody działania
1. Metodą działania Szczepu jest Metoda Harcerska. Podstawowe zasady określone
są przez Prawo i Obietnicę Zuchową, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Dewizę
i Kodeks Wędrowniczy oraz Zobowiązanie Instruktorskie.
2. Celami i zadaniami Szczepu są:
1) dbanie o dobry wizerunek harcerstwa w środowisku działania,
2) wspieranie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej drużyn Szczepu,
3) tworzenie wspólnoty drużyn wchodzących w skład Szczepu, opartej na
stwarzaniu warunków do ich działania oraz ciągu wychowawczym,
4) prowadzenie szkolenia funkcyjnych dla członków drużyn wchodzących
w skład Szczepu,
5) pozyskiwanie środków na działalność drużyn tworzących Szczep,
6) powiększanie i dbanie o majątek Szczepu,
7) dbanie o regularne opłacanie składek przez członków drużyn tworzących
Szczep,
8) pozyskiwanie nowych instruktorów,
9) inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć jednostek
wchodzących w skład Szczepu.
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§ 3.
Skład Szczepu
1. W skład Szczepu wchodzą:
1) 101 Toszecka Gromada Zuchowa „Magiczne Krzemyczki”
2) 10 Toszecka Drużyna Harcerska „KRZEMIEŃ” im. Stanisława Broniewskiego
„ORSZY”
3) 16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA” im. Władysława
Smrokowskiego
4) 111 Toszecka Drużyna Wędrownicza „FAJER” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich
5) Krąg Starszyzny „Płomień”
6) Członkowie honorowi
2. Przy Szczepie mogą działać również inne jednostki takie jak kapituły, komisje,
jeśli został wydany odpowiedni rozkaz Komendanta Szczepu oraz Koła Przyjaciół
Harcerstwa, jeśli został wydany odpowiedni rozkaz komendanta Hufca.
§ 4.
Obrzędowość
1. „IGNIS” posiada swój Sztandar. Kwestie reprezentacji sztandaru i pocztu reguluje
odpowiednia uchwała Rady Szczepu.
2. Szczep nie posiada jednolitych barw, każda drużyna tworząca Szczep ma własne
barwy. Komenda Szczepu, poczet sztandarowy oraz członkowie honorowi mają
prawo do noszenia barw Kręgu Starszyzny „Płomień”, jako barw obrzędowych
Szczepu.
3. Każda drużyna w Szczepie ma swoją własną obrzędowość.
4. „IGNIS” ma swój Hymn: piosenkę „Zielony płomień” oraz plakietkę Szczepu
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej konstytucji.
5. Elementami łączącymi wszystkie drużyny w Szczepie są wspólne spotkania,
zbiórki i imprezy, m.in.: wigilia, Dzień Myśli Braterskiej, jak również obrzędy
z nimi związane.
6. Wszystkie przyznania, także w poszczególnych drużynach w Szczepie, odbywają
się zawsze przy ogniu.
§ 5.
Władze Szczepu
1. Władzami Szczepu są:
1) Komenda Szczepu,
2) Rada Szczepu,
3) Komendant.
2. W skład Komendy Szczepu wchodzi:
1) Komendant Szczepu,
2) Zastępcy Komendanta Szczepu,
3) Skarbnik Szczepu.
3. Obowiązki i zadania Komendy Szczepu:
a) odpowiada za realizację planu pracy Szczepu,
b) przedkłada Radzie Szczepu projekty uchwał,
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c) zatwierdza plan finansowy Szczepu,
d) wspomaga pracę drużyn Szczepu,
e) prowadzi dokumentację Szczepu,
f) doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną,
g) wykonuje zadania powierzone jej przez Komendę Hufca.
4. W skład Rady Szczepu wchodzą:
1) Komenda Szczepu,
2) szefowie podstawowych jednostek organizacyjnych tworzących Szczep,
3) przyboczni drużyn tworzących Szczep,
4) pełnoprawni członkowie 111 TDW „FAJER”
5) pełnoprawni członkowie Kręgu Starszyzny „Płomień”
5. Obowiązki i zadania Rady Szczepu:
a) uchwala plan pracy Szczepu,
b) tworzy plan finansowy Szczepu,
c) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
d) decyduje o najważniejszych przedsięwzięciach programowych Szczepu,
e) rozwiązuje bieżące problemy drużyn i Szczepu.
6. Komendant Szczepu:
a) pełnoletni instruktor ZHP wybrany przez osoby pełniące funkcje
instruktorskie w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Szczepu
i mianowany na funkcję przez właściwego komendanta Hufca.
b) kadencja Komendanta Szczepu trwa 2 lata. Wybór Komendanta następuje na
ostatniej Radzie Szczepu w 2 roku kadencji lub na pierwszej Radzie Szczepu
w roku kolejnym.
c) Komendant Szczepu jest wybierany w głosowaniu tajnym.
d) wybór Komendanta Szczepu jest ważny gdy uzyskał ponad połowę ważnie
oddanych głosów w obecności co najmniej 3/5 uprawnionych członków do
głosowania.
e) w wyjątkowych przypadkach, jeżeli Komendant nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków, może zostać zwolniony w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów członków Rady Szczepu. Wniosek o odwołanie może
złożyć minimum 3 członków Rady Szczepu.
7. Obowiązki i zadania Komendanta Szczepu:
a) odpowiada za ciągłość tradycji Szczepu,
b) wybiera swoich zastępców i skarbnika,
c) wydaje rozkazy,
d) odpowiada za dobre imię Szczepu,
e) kontroluje i ocenia pracę instruktorów w Szczepie,
f) zwołuje Radę Szczepu,
g) rozstrzyga spory pomiędzy instruktorami Szczepu,
h) występuje w imieniu instruktorów Szczepu, reprezentuje „IGNIS”,
i) przygotowuje plan pracy Szczepu i opiniuje plany jednostek organizacyjnych
tworzących Szczep,
j) kieruje pracą Szczepu,
k) odpowiada za majątek Szczepu,
l) przygotowuje i proponuje swojego następcę.
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§ 6.
Członkostwo, prawa i obowiązki
1. Członkiem „IGNIS” jest każdy wpisany na listę jednej z drużyn, gromad lub
innych jednostek Szczepu lub należy do Komendy Szczepu bądź jest członkiem
honorowym drużyn i Szczepu, może nim zostać również każdy, kto wyrazi do
tego chęć i uzyska zgodę Komendy Szczepu.
2. Członkostwo w Szczepie Harcerskim „IGNIS” jest dobrowolne. Można z niego
w każdej chwili zrezygnować, nie pozbawia to prawa no noszenia odznak
zdobytych w Szczepie poza plakietką Szczepu i chusty.
3. Ze względu na strukturę organizacyjną, do Szczepu należą: zuchy, harcerze,
harcerze starsi, wędrownicy, starszyzna i instruktorzy.
4. Członek Szczepu „IGNIS” na prawo:
a) brać udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych przez
Szczep,
b) brać udział we wszystkich imprezach „IGNIS”,
c) uczestniczyć w biwakach, obozach, wędrówkach i zimowiskach Szczepu lub
swojej Drużyny,
d) ubiegać się o dofinansowanie do wszystkich form wyjazdowych i kursów,
e) korzystać z materiałów metodycznych Szczepu i swojej Drużyny,
f) brać udział w akcjach zarobkowych Szczepu,
g) składać propozycje programowe.
5. Członek Szczepu „IGNIS” na obowiązek:
a) dbać o dobre imię Szczepu i swojej Drużyny,
b) przestrzegać Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego oraz niniejszej Konstytucji,
c) brać czynny udział w życiu Szczepu i swojej Drużyny,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
6. Członek honorowy Szczepu
a) członkiem honorowym Szczepu może zostać każdy kto złożył Przyrzeczenie
Harcerskie, wyraził taką wolę oraz uzyskał aprobatę Rady Szczepu.
b) prawa i obowiązki członka honorowego określa odpowiednia uchwała Rady
Szczepu.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Zmian w Konstytucji Szczepu Harcerskiego „IGNIS” może dokonać jedynie Rada
Szczepu.
2. Sprawy łamania postanowień Konstytucji rozstrzyga Rada Szczepu.
3. Konstytucja Szczepu Harcerskiego „IGNIS” reguluje wszystkie sprawy związane
z działalnością Szczepu, jest najwyższym i najważniejszym dokumentem
Szczepu.
Sprawy nieujęte w powyższej Konstytucji rozpatrywane są
indywidualnie przez Komendę Szczepu.
4. Konstytucja Szczepu Harcerskiego „IGNIS” wchodzi w życie z dniem powołania
Szczepu rozkazem komendanta Hufca.
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Załącznik nr 1 do Konstycji Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku
Wzór plakietki Szczepu:
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