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"Nie dajcie się przestraszyć pozorną wielkością zadania. Zniknie ona, gdy raz zobaczycie cel. 
 
Potem potrzebujecie tylko mieć go zawsze przed sobą i przystosować szczegóły odpowiednio do 
niego. (…) Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągniemy nasze najwyższe ideały, lecz to, że 
one są wysokie". 
Naczelny Skaut Świata 
 
 
Podstawy prawne i organizacyjne działania szczepu określa Instrukcja Działania Szczepu 
zatwierdzona przez Główną Kwaterę ZHP. 
 
 
§1 Nazwa, bohater 
1. Szczep używa nazwy: 
Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. por. Roberta George’a Hamiltona w Józefowie. 
2. Szczep może używać nazwy skróconej: 
Szczep w Józefowie 
3. Szczep przyjął na swojego bohatera porucznika Roberta George’a Hamiltona – żołnierza Republiki 
Południowej Afryki, który zginął w 1944 roku w Józefowie, gdzie rozbił się jego samolot niosący 
pomoc walczącemu Powstaniu Warszawskiemu. Miejsce śmierci bohatera szczepu jest upamiętnione 
pomnikiem, w miejscu zwanym Górą Lotnika. 
4. Nazwa i bohater szczepu zostały ogłoszone rozkazem komendanta hufca ZHP w Otwocku. 
 
 
 
§2 Teren działania, siedziba, adres, pieczęcie 
1. Szczep działa na terenie gminy Józefów. 
2. Jednostki działające w szczepie mają swoje siedziby na terenie gminy Józefów. 
3. Szczep nie ma swojej stałej siedziby. 
4. Szczep używa adresu: 
ul. Wyszyńskiego 1 



05-420 Józefów 
będącego adresem Urzędu Miasta Józefowa. 
5. Szczep może używać pieczęci koloru zielonego zgodnej ze wzorem: 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Szczep DHiZ w Józefowie 
ul. Wyszyńskiego 1 
05-420 Józefów 
6. Szczep może używać innych pieczęci koloru zielonego, zawierających inne uzupełniające dane (np. 
numer konta bankowego, adres e-mail, telefon itp.). 
 
 
§3 Funkcyjni szczepu 
1. Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komendant szczepu, który rozpoczyna pracę po 
mianowaniu przez komendanta hufca. 
2. Komendant szczepu może powołać komendę szczepu. Członków komendy wybiera komendant. 
3. Komendant szczepu mianuje członków komendy szczepu. 
4. Komendant szczepu mianuje skarbnika szczepu. 
5. Komendant szczepu może mianować innych funkcyjnych. 
6. Na wniosek rady szczepu, po uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta szczepu, komendant hufca 
powołuje przewodniczącego kapituły stopni wędrowniczych działającej przy szczepie. 
7. Na wniosek rady szczepu komendant szczepu powołuje wiceprzewodniczących kapituły stopni 
wędrowniczych. 
8. Członkami rady szczepu są wszyscy funkcyjni szczepu: 
- komendant, 
- członkowie komendy, 
- skarbnik, 
- inni mianowani przez komendanta szczepu funkcyjni, 
- drużynowi drużyn i gromad należących do szczepu mianowani przez komendanta hufca. 
- przyboczni drużyn i gromad należących do szczepu mianowani przez drużynowych, 
- przewodniczący kapituły stopni wędrowniczych mianowany przez komendanta hufca. 
9. Przy szczepie działa kapituła stopni wędrowniczych. Tryb jej pracy określa regulamin 
przygotowany przez przewodniczącego kapituły, zatwierdzony przez radę szczepu i ogłoszony 
rozkazem komendanta szczepu. 
 
 
§4 Wybory władz, kadencja 
1. Komendanta szczepu wybiera rada szczepu. 
2. Kadencja komendanta szczepu trwa dwa lata (licząc od daty mianowania przez komendanta hufca). 
Komendant szczepu może ubiegać się o ponowny wybór na tę samą funkcję. 
3. Na koniec kadencji komendant szczepu przedstawia komendantowi hufca i radzie szczepu 
sprawozdanie z działalności szczepu. Rada na podstawie sprawozdania komendanta i własnych 
obserwacji ocenia pracę komendanta szczepu. 
4. Negatywna ocena pracy komendanta szczepu wyklucza go z kandydatów do funkcji komendanta na 
całą kolejną kadencję (pełne dwa lata). 
5. Brak przedstawienia przez komendanta sprawozdania z działalności szczepu jest równoznaczne z 
rezygnacją komendanta i negatywną oceną jego pracy. Upoważnia to radę szczepu do wyboru nowego 
komendanta. 
6. Rezygnacja, odwołanie lub zakończenie kadencji komendanta szczepu jest jednoznaczne z 
rozwiązaniem komendy szczepu. 
7. Ponowny wybór komendanta szczepu na tę samą funkcję jest równoznaczny z przedłużeniem 
kadencji o kolejne dwa lata. 
8. Kadencja przewodniczącego kapituły stopni wędrowniczych trwa dwa lata licząc od daty 
mianowania przez komendanta hufca. 



9. Na koniec kadencji przewodniczący kapituły przedstawia komendantowi hufca i radzie szczepu 
sprawozdanie z działalności kapituły. Rada na podstawie sprawozdania przewodniczącego kapituły i 
własnych obserwacji ocenia pracę przewodniczącego. 
10. Negatywna ocena pracy przewodniczącego kapituły wyklucza go z kandydatów do funkcji 
przewodniczącego na całą kolejną kadencję (pełne dwa lata). 
11. Brak przedstawienia przez przewodniczącego kapituły sprawozdania z działalności kapituły jest 
równoznaczne z rezygnacją przewodniczącego i negatywną oceną jego pracy. Upoważnia to radę 
szczepu do wyboru nowego przewodniczącego kapituły. 
12. Ponowny wybór przewodniczącego kapituły na tę samą funkcję jest równoznaczny z 
przedłużeniem kadencji o kolejne dwa lata. 
 
 
§5 System kierowania szczepem 
1. Komendant szczepu: 
a) kieruje bieżącą działalnością szczepu, 
b) reprezentuje szczep, 
c) odpowiada za majątek, gospodarkę i zobowiązania finansowe szczepu, 
d) odpowiada za prowadzenie dokumentacji szczepu, 
e) przygotowuje i odpowiada za realizację planu pracy w szczepie, 
f) wydaje rozkazy, 
g) przygotowuje następcę na funkcję komendanta szczepu. 
 
 
2. Komenda szczepu: 
a) realizuje zadania wskazane przez komendanta szczepu. 
 
 
3.Rada szczepu: 
a) kieruje pracą wychowawczą szczepu, 
b) zatwierdza przygotowany przez komendanta plan pracy szczepu, 
c) doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną, 
d) wykonuje inne czynności powierzone jej przez właściwą komendę. 
 
 
4. Skarbnik szczepu: 
a) odpowiada za prowadzenie spraw finansowo-gospodarczych szczepu. 
Szczegółowy zakres obowiązków skarbnika szczepu określa komendant szczepu w porozumieniu z 
kandydatem na funkcję skarbnika. 
Zakres obowiązków skarbnika zatwierdza rada szczepu, a ogłasza w rozkazie komendant szczepu. 
 
 
§6 Tryb pracy komendy i rady szczepu 
1. Tryb pracy komendy szczepu określa komendant szczepu. 
2. Spotkania komendy szczepu zwołuje komendant. 
3. Tryb pracy rady szczepu określa komendant szczepu, a zatwierdza rada szczepu. 
4. Wszystkie decyzje rady szczepu (podejmowanie uchwał, głosowania) podejmowane są zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady (§3 pkt 8). 
5. Terminy spotkań rady szczepu podaje do wiadomości komendant, z co najmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem. 
6. Decyzje komendanta i uchwały rady szczepu są ogłaszane w rozkazie wydawanym nie rzadziej niż 
raz na kwartał. 
7. Komendant szczepu przekazuje jednostkom działającym w szczepie: 
a) rozkazy komendanta hufca i szczepu 
b) informacje przekazywane przez komendę hufca i komendę chorągwi. 
 



 
§7 Zmiana konstytucji 
1. Konstytucja szczepu może być zmieniona przez radę szczepu większością co najmniej 2/3 
członków rady w obecności co najmniej 3/4 członków. 
 
Konstytucja została przyjęta przez radę szczepu na zbiórce konstytucyjnej 18/03/2004 roku. 


