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REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6 z dnia 23/6/1969 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.9 z dnia 11/11/1991 roku.

1. Szczep harcerzy działa na terenie polskiego ośrodka parafialnego i składa się
zasadniczo:
• gromady skrzatów
• gromady zuchów
• drużyny harcerzy
• drużyny harcerzy-wędrowników
• ewentualnie, zastęp instruktorski lub krąg harcerski
Może istnieć Szczep bez niektórych wyżej wymienionych jednostek lub mieć
niektórych jednostek więcej niż jedną.
2. Jednostki harcerzy należące do Szczepu pracują zgodnie z regulaminami i
zarządzeniami władz przełożonych tych jednostek.
3. Zorganizowaniu i rozwiązaniu Szczepu Harcerzy decyduje Komendant Chorągwi,
na wniosek Hufcowego.
4. Nazwę, numer i godło Szczepu zatwierdza Komendant Chorągwi. Wszystkie
jednostki w szczepie mają ten sam numer drużyny macierzystej.
5. Szczep Harcerzy, w którym praca prowadzona jest na dobrym poziomie, może
otrzymać zezwolenie na posiadanie sztandaru harcerskiego od Naczelnika
Harcerzy, na wniosek Komendanta Chorągwi.
W wypadku obniżenia się poziomu pracy harcerskiej, zezwolenie może być
cofnięte przez Naczelnika Harcerzy, na wniosek Komendanta Chorągwi.
Drużyny wchodzące w skład szczepu mogą mieć proporzec lub sztandar.
6. Pracą Szczepu kieruje Szczepowy, przy pomocy Rady Szczepu. Szczepowym
może być mianowany harcmistrz, lub podharcmistrz. Ustabilizowany życiowo.
Nie posiadający tych kwalifikacji może być mianowany p.o. Szczepowym i w tym
wypadku Komendant Chorągwi, w porozumieniu z Hufcowym określa zasięg jego
uprawnień.
7. Przed mianowanie Szczepowy składa na piśmie zobowiązanie, zawierające jego
obowiązki, następującej treści:
Zobowiązuje się:

a. Dokładać wszelkich starań, aby młodzież w szczepie była wychowywana w
myśl zasad i ideałów harcerskich, opartych na Przyrzeczeniu i Prawie
Harcerskim.
b. Czuwa nad zdrowiem fizycznym i moralnym młodzieży w Szczepie.
c. Kierować pracą w Szczepie zgodnie z regulaminami, instrukcjami i
zarządzeniami władz przełożonych.
d. Dopilnować, aby wszystkie obowiązki organizacyjne, a w szczególności
raporty, pogłówne itp. były wysyłane w terminie.
e. Czuwać nad działalnością skarbową i gospodarczą w Szczepie oraz
odpowiadać za majątek Szczepu.
f. Przygotować swego następcę dla zachowania ciągłości pracy.
g. Nie opuścić Szczepu przed formalnym zwolnieniem przez władze
przełożone, oraz przekazaniem majątku według protokółu zdawczoodbiorczego.
h. Współpracować w porozumieniu ze Szczepową Organizacji Harcerek.
i.
8. Do praw Szczepowego należy:
a. Reprezentowanie Szczepu Harcerzy na Zewnątrz.
b. Przedstawienie opinii Hufcowemu w sprawie mianowania i zwalniania
drużynowych w Szczepie. Szczepowy nie jest uprawniony do wydawania

pisemnych rozkazów organizacyjnych.

c. Pasowanie zuchów na harcerzy, po otrzymaniu upoważnienia od
Hufcowego.
d. Odbieranie Przyrzeczenia Harcerskiego, po otrzymaniu upoważnienia od
Hufcowego.
e. Przedstawienie opinii Hufcowemu w sprawie mianowania i zwalniania
Komisji Prób.
f. Uzgadnianie programów w szczepie, kontrola i koordynacja pracy.
g. Wchodzenie z urzędu do Zarządu K.P.H. lub Zarządu Obwodu ZHP, jeżeli
sytuacja tego wymaga.
h. W sytuacji gdzie jednostka jest prowadzona przez p.o. drużynowego,
Szczepowy obejmuje czasowo prawa rozkazodawcze drużynowego stopnie, sprawności, mianowania funkcyjnych.
Obowiązki i prawa p.o. Szczepowego ustala Komendant Chorągwi.
9. Zastępca Szczepowego zajmuje się sprawami zleconymi przez Szczepowego,
zależnie od potrzeb i warunków.
10. Rada Szczepu składa się ze wszystkich funkcyjnych, oprócz zastępowych, jest
organem doradczym i wykonawczym Szczepowego i współdziała przy układaniu i
wykonywaniu programu pracy oraz omawianiu wyników. Jest jednocześnie
zastępem kształcenia kierowników pracy harcerskiej.

11. Działalność Rady Szczepu musi mieć taki zakres, aby jednostki w Szczepie nie
traciły własnej inicjatywy i samodzielności w pracy.
12. Szczep może prowadzić następujące książki i teczki administracyjne:
a. Książka Pracy Szczepu.
b. Książka Kasowa z kwitariuszem przychodowym i teczką dowodów
rozchodowych.
c. Książkę Inwentarzową, Biblioteczną.
d. Książkę Ewidencyjną.
e. Teczkę Pism przychodzących i wychodzących.
f. Teczkę odpisów raportów.
g. Teczkę Rozkazów drużyny, hufca i chorągwi.
h. Teczkę Regulaminów i instrukcji stale obowiązujących.
• Zamiast kilku teczek, może być jedna duża, z przedziałkami.
14. Fundusz szczepu powstaje z imprez, zapomóg, darów i ofiar.
15. Szczep używa pieczątki nagłówkowej, długości 70 mm.
Według wzoru, np.:
7 Szczep Harcerzy
“Saska Kępa”
w Londynie
16. Przekazanie funkcji Szczepowego odbywa się w obecności Hufcowego lub
instruktora delegowanego przez Hufcowego. Protokół zdawczo-odbiorczy
sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Hufcowy,
drugi następujący Szczepowy, a trzeci pozostaje w aktach Szczepu.
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