Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 9/2018
z dnia 5 lutego 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Konstytucji VI Szczepu „Pangea”.
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 IV Szczepu „Pangea”, 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

VI Szczep „Pangea”
im. Macieja Aleksego Dawidowskiego

Konstytucja

VI Szczepu „Pangea”
im. Macieja Aleksego Dawidowskiego
Przepisy ogólne
1. VI Szczep „Pangea” dalej zwany Szczepem, jest zrzeszeniem gromad
zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich oraz wędrowniczych.
2. Szczep należy do Związku Harcerstwa Polskiego.
3. Szczep jest jednostką organizacyjną Hufca Ziemi Gliwickiej.
4. Do zadań Szczepu należą:
a. realizowanie celi statutowych ZHP w oparciu o metodę harcerską
i podstawy wychowawcze ZHP
b. zapewnianie ciągu wychowawczego
c. tworzenie dogodnych warunków do działania wszystkim drużynom
oraz zespołom wchodzącym w skład Szczepu
d. wspieranie kadry szczepu, a w szczególności drużynowych
e. tworzenie wspólnoty gromad, drużyn oraz innych zespołów
wchodzących w skład Szczepu
f. pozyskiwanie nowych instruktorów
g. metodyczne i programowe wspieranie pracy podstawowych
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
h. pozyskiwanie środków na działalność podstawowych jednostek
organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
i. wspieranie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej
j. dbanie o regularne opłacanie składek członkowskich przez członków
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Szczepu
k. dbanie o dobry wizerunek harcerstwa w środowisku działania
5. Szczep prowadzi swą działalność według planu pracy opracowanego przez
Radę Szczepu.
6. Wszystkie wewnętrzne prawa sprzeczne z tą Konstytucją nie mają mocy
prawnej.
Obrzędowość
1. Bohaterem Szczepu jest Maciej Aleksy Dawidowski.
2. Barwą Szczepu jest kolor zielony.
3. Oznaczeniem członkostwa w Szczepie na mundurze są:
a. barwy Szczepu czyli zielona chusta, z ciemno zieloną lamówką, poza
członkami gromady zuchowej, których chusta nie ma jeszcze ciemno
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zielonej lamówki oraz zielone pagony (poza członkami gromady
zuchowej)
b. zielony beret (poza członkami gromady zuchowej)
c. plakietka Szczepu
4. Numerem Szczepu i drużyn oraz gromad do niego należących jest numer 6.
Przynależność do Szczepu
1. Członkami szczepu są członkowie poszczególnych gromad i drużyn,
członkowie komendy szczepu, członkowie Rady Szczepu, inni członkowie
zespołów.
2. Członkostwo w Szczepie ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub na
skutek ustania członkostwa w ZHP.
3. Wydalenie ze Szczepu następuje na skutek:
a. znacznego nie przestrzegania Statutu ZHP i Konstytucji Szczepu,
b. znacznej niesubordynacji w stosunku do przełożonego,
c. długotrwałego braku zaangażowania w życie Szczepu,
4. Decyzję wydalenia ze Szczepu podejmuje Rada Szczepu większością głosów.
5. Osoba, która opuszcza szeregi Szczepu w wyniku wydalenia zobowiązana
jest zwrócić symbole Szczepu (barwy, plakietka) bezpośredniemu
przełożonemu.
6. Do Szczepu może przystąpić każda podstawowa jednostka organizacyjna
ZHP działająca na terenie Hufca Ziemi Gliwickiej, która wyrazi wolę
przystąpienia i zobowiąże się do przestrzegania obowiązujących w Szczepie
zasad oraz kultywowania jego tradycji, a następnie uzyska poparcie całości
Rady Szczepu.
7. Każda z należących do Szczepu podstawowych jednostek organizacyjnych
ZHP może z niego w każdej chwili wystąpić poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o rezygnacji Komendantowi Szczepu. W przypadku
wystąpienia ze Szczepu drużyna pozostawia sprzęt, barwy, numer oraz
plakietkę do dyspozycji Szczepu i nie może się dalej nimi posługiwać.
Rada Szczepu
1. Najwyższą władzą Szczepu jest Rada Szczepu
2. Rada Szczepu:
a. Koordynuje działalność drużynowych i instruktorów Szczepu
b. Kieruje pracą wychowawczą Szczepu
c. Wytycza główne założenia programowe planu pracy Szczepu oraz
planów Harcerskiej Akcji Letniej oraz Harcerskiej Akcji Zimowej
d. Pod kierownictwem Komendanta opracowuje plan pracy Szczepu na
dany rok harcerski
e. Ocenia pracę drużyn i gromad
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3.
4.
5.
6.
7.

f. Inicjuje wspólne przedsięwzięcia drużyn Szczepu
g. Czuwa nad działalnością pozostałych organów Szczepu
h. Czuwa nad bieżącą działalnością Szczepu oraz realizacją jego planu
pracy
i. Zleca zadania Komendzie Szczepu i czuwa nad ich realizacją
j. Dokonuje oficjalnej interpretacji Konstytucji Szczepu
k. Podejmuje uchwały w sprawach dotyczących Szczepu
l. Doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną
W skład Rady Szczepu wchodzą: Komendant Szczepu, członkowie Komendy
Szczepu, drużynowi i wybrani funkcyjni szczepu
Posiedzenie Rady Szczepu zwołuje i przewodniczy Komendant Szczepu
Rada Szczepu podejmuje decyzje przez konsensus, chyba, że większość
członków zdecyduje, że podjęcie decyzji nastąpi poprzez głosowanie.
W razie głosowanie Rada Szczepu podejmuję decyzję większością głosów
Posiedzenie Rady Szczepu jest ważne jeżeli bierze w nich udział Komendant
Szczepu oraz minimum połowa drużynowych.
Drużynowy ma prawo na Radę Szczepu wysłać swojego zastępcę jeżeli
wyrażą na to zgodę pozostali członkowie Rady.
Komendant Szczepu

1. Komendant Szczepu powinien posiadać minimum stopień podharcmistrza
i być przeszkolony do pełnienia funkcji
2. Komendant szczepu jest to pełnoletni instruktor wybrany przez instruktorów
i wędrowników
pełniących
funkcję
instruktorskie
w
jednostkach
organizacyjnych wchodzących w skład szczepu i mianowany na tą funkcję
przez właściwego komendanta Hufca
3. Komendant Szczepu:
a. kieruje bieżącą działalnością Szczepu,
b. reprezentuje Szczep
c. odpowiada za majątek,
gospodarkę i zobowiązania finansowe
Szczepu
d. wydaje rozkazy
e. zatwierdza plany pracy drużyn i gromad
f. przygotowuje następcę na funkcję komendanta Szczepu
g. kieruje pracą Rady i Komendy Szczepu
h. nadzoruje i wspiera pracę drużyn
i. mianuje i odwołuje członków komendy Szczepu
j. powołuje i rozwiązuje zespoły w Szczepie
k. wraz z drużynowym wnioskuje do Komendanta i Komendy Hufca
Ziemi Gliwickiej o powoływanie i rozwiązywanie drużyn
l. wraz z drużynowym wnioskuje do Komendanta i Komendy Hufca
Ziemi Gliwickiej o zwolnienie i mianowanie drużynowego
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m. doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną
4. Wybory na Komendanta Szczepu, po złożeniu przez niego rezygnacji lub na
wniosek przynajmniej ⅔ członków Rady Szczepu o zmianie lub odwołaniu
Komendanta, odbywają się w głosowaniu tajnym na posiedzeniu
wyborczym.
5. Posiedzenie wyborcze zwołuje ustępujący Komendant Szczepu lub
w wyjątkowych okolicznościach, inny członek Komendy Szczepu na wniosek
przynajmniej ⅔ Rady. W razie, gdyby na posiedzeniu nie został wybrany
nowy Komendant Szczepu, zwoływane jest kolejne.
6. Komendantem Szczepu zostaje kandydat, który w głosowaniu otrzyma
więcej niż połowę oddanych głosów, przy udziale ponad połowy
uprawnionych do głosowania, jeżeli w głosowaniu kandydat nie uzyska
ponad połowy głosów – głosowanie jest powtarzane, aż do skutku.
W przypadku szczególnym głosowanie może być powtórzone na
posiedzeniu wyborczym nie wcześniej niż po tygodniu i nie później niż po
miesiącu od poprzedniego posiedzenia.
Komenda Szczepu
1. Komenda Szczepu:
a. Kieruje pracą wychowawczą szczepu
b. Odpowiada za realizację planu prace w Szczepie
c. Odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szczepu
d. Doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną
e. Wykonuję inne czynności powierzone jej przez właściwą komendę
f. Opiniuje plany pracy drużyn Szczepu
g. Wykonuje zadanie powierzone przez Komendanta Szczepu
h. Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Szczepu
2. Liczba osób w Komendzie nie może być większa niż ilość podstawowych
jednostek.
3. Komendę Szczepu powołuje Komendant Szczepu przy zgodzie ponad
połowy członków Szczepu oraz przydziela obowiązki.
4. W skład komendy Szczepu wchodzi Kwatermistrz minimum jeden
Zastępca.
5. Jeżeli, zastępców komendanta szczepu jest więcej, Komendant wyznacza
Pierwszego Zastępcę Komendanta Szczepu.
6. Posiedzenie Komendy Szczepu zwołuje Komendant Szczepu
w zależności od potrzeb.
7. Tryb pracy komendy określa Komendant Szczepu
8. Decyzje Komendanta i uchwały Komendy Szczepu są ogłaszane
w rozkazie wydawanym nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Przepisy inne i końcowe
1. Szczep prowadzi wspólną działalność finansowo – gospodarczą.
2. Za działalność działalności finansowo – gospodarczej odpowiada Komendant
Szczepu lub Komendant Szczepu wraz z Kwatermistrzem Szczepu.
3. W Szczepie może działać kapituła prób na stopnie harcerskie.
4. Przy szczepie może działać Koło Przyjaciół Harcerstwa
5. W szczepie mogą działać inne zespoły powołane przez Komendę Szczepu
lub przez Komendanta Szczepu
6. Zmiany w Konstytucji Szczepu dokonuje Rada Szczepu większością
⅔ głosów w obecności co najmniej ⅔ członków Rady Szczepu.
7. Posiedzenie Rady Szczepu poświęcone zmianom w Regulaminie Szczepu
jest zwoływane przez Komendanta Szczepu z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzeniem, z podaniem celu zwołania posiedzenia.
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