
WERSJA NIEAKTUALNA 
 
Propozycje zmian do konstytucji z wersji uchwalonej 18 marca 2004 roku 
Zmiany nie zostały formalnie wprowadzone i nie weszły w życie. 
 
 
Na czarno są obecne zapisy Konstytucji. 
Na zielono są propozycje zmian. 
§1 Nazwa, bohater 
1. Szczep używa nazwy: 
Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. por. Roberta George’a Hamiltona w Józefowie. 
1. Szczep używa nazwy: 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Szczep w Józefowie im. por. Roberta George’a Hamiltona. 
(dostosowanie do uchwały w sprawie zasad i trybu przyjmowania nazw i imion) 
 
2. Szczep może używać nazwy skróconej: 
Szczep w Józefowie 
Skreślony 
 
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. 
3. W 1993 roku Szczep przyjął imi ę porucznika Roberta George’a Hamiltona – lotnika z Południowej 
Afryki, który zgin ął w 1944 roku w Józefowie, gdzie rozbił się jego samolot niosący pomoc Powstaniu 
Warszawskiemu. Miejsce śmierci Bohatera Szczepu jest upamiętnione pomnikiem, w miejscu zwanym 
Górą Lotnika. 
 
§3 Funkcyjni szczepu 
1. Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komendant szczepu, który rozpoczyna pracę po mianowaniu 
przez komendanta hufca. 
§3 Funkcyjni szczepu 
1. Bieżącą działalnością Szczepu kieruje komenda szczepu. Na jej czele stoi komendant szczepu, który 
ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wynikającą z kierowania szczepem. 
(przeniesienie odpowiedzialności na komendę) 
 
2. Komendant szczepu może powołać komendę szczepu. Członków komendy wybiera komendant. 
2. Komendant powołuje komendę szczepu w liczbie od 2 do 4 osób (nie wliczając komendanta). Członków 
komendy szczepu wybiera komendant szczepu. 
4. Komendant szczepu mianuje skarbnika szczepu. 
4. Komendant szczepu może mianować skarbnika szczepu. Po mianowaniu ogłasza zakres jego 
obowiązków. 
(skarbnik jest osobą, która może pomagać komendantowi w wywiązywaniu się z odpowiedzialności 
prawnej i materialnej wynikaj ącej z kierowania szczepem; nie każdy komendant może potrzebować takiej 
pomocy) 
 
5. Komendant szczepu może mianować innych funkcyjnych. 
Skreślony (jest to stwierdzenie oczywistego faktu) 
 
6. Na wniosek rady szczepu, po uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta szczepu, komendant hufca powołuje 
przewodniczącego kapituły stopni wędrowniczych działającej przy szczepie. 
6. Na wniosek wędrowników działających w szczepie, komendant może powołać kapituł ę stopni 
wędrowniczych. Jednocześnie w Szczepie może istnieć więcej niż jedna kapituła.  
(szczegóły dot. kapituły dobrze reguluje Pkt 9. Uchwały Rady Naczelnej o stopniach harcerskich: 
„Do prowadzenia prób HO i HR (zatwierdzenia programu próby oraz podjęcia decyzji o przyznaniu 
stopnia) można powołać kapituł ę stopni przy drużynie, szczepie, związku drużyn lub hufcu. W skład 
kapituły mogą wchodzić tylko posiadający ten stopień harcerze i instruktorzy. Kapituła składa się 
przynajmniej z trzech członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły okre ślają członkowie 
kapituły, a zatwierdza komendant jednostki, przy której działa kapituła.”) 



 
7. Na wniosek rady szczepu komendant szczepu powołuje wiceprzewodniczących kapituły stopni 
wędrowniczych. 
Skreślone 
 



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. 
8. Członkami rady szczepu są : 
- komendant szczepu, 
- członkowie komendy szczepu, 
- skarbnik szczepu, 
- szefowie podstawowych jednostek organizacyjnych należących do szczepu mianowani przez komendanta 
hufca. 
(ograniczenie składu rady szczepu do osób kierujących szczepem i jednostkami szczepu) 
 
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. 
Skreślony (jest już w pkcie 6) 
 
§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. 
§4 Wybory władz, kadencja 
1. Komendanta szczepu wybiera rada szczepu. 
2. Kadencja komendanta szczepu trwa dwa lata. 
3. Po zakończeniu kadencji komendant szczepu przygotowuje sprawozdanie z działalności i na jego 
podstawie wnioskuje do rady szczepu o udzielanie absolutorium. Komendant szczepu może ubiegać się o 
ponowny wybór po przyznaniu absolutorium. 
4. Kadencja komendanta może być skrócona poprzez Radę Szczepu. 
 
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. 
Skreślone 
 
§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. 
1. Komenda szczepu:  
b) odpowiada za realizację planu pracy w szczepie 
c) odpowiada za prowadzenie dokumentacji szczepu 
d) doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną 
e) wykonuje inne czynności powierzone jej przez właściwą komendę. 
2. Komendant szczepu: 
a) kieruje bieżącą działalnością szczepu 
b) reprezentuje szczep 
c) odpowiada za majątek, gospodarkę i zobowiązania finansowe szczepu 
d) wydaje rozkazy 
e) przygotowuje następcę na funkcję komendanta szczepu. 
 
§6 Tryb pracy komendy i rady 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. 
4. Wszystkie decyzje rady szczepu (poza zmianą konstytucji) podejmowane są zwykłą większością głosów. 
5. Zbiórki rady szczepu zwołuje komendant szczepu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez 
opublikowanie informacji na stronie internetowej szczepu lub w innej formie uzgodnionej przez radę 
szczepu. 
6. Zwołanie zbiórki rady szczepu może być odbyć się na wniosek władz hufca, komendanta szczepu lub na 
wniosek 1/3 członków rady szczepu. 
7. Zbiórki rady szczepu prowadzi przewodniczący wybierany spośród obecnych członków rady szczepu. 
8. W zbiórkach Rady Szczepu może brać udział - z głosem doradczym - przedstawiciel komendanta hufca. 
Musi mieć pisemne upoważnienie do takiego udziału wystawione na czas zbiórki. 
 
§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. 
1. Konstytucja szczepu może być zmieniona przez radę szczepu w czasie zbiórki rady szczepu. 
2. Do zmiany konstytucji konieczna jest bezwzględna większość głosów. 
 
 
 


