
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI PRACY SZCZEPU 

STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO 
 

 

 

Szczep harcerski jest dobrowolną wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych S.H. 

 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

1. Szczep może powstać z inicjatywy drużynowych zuchowych i drużynowych harcerskich 

działających w szkole lub w jednym środowisku (np. osiedlu) 

2. Warunkiem założenia szczepu jest: 

– posiadanie przez kandydata na funkcję komendanta szczepu stopnia co najmniej 

podharcmistrza/podharcmistrzyni, 

– pisemne zobowiązanie instruktora do prowadzenia szczepu. 

3. Szczep powinien zrzeszać minimum 3 podstawowe jednostki organizacyjne (w tym co 

najmniej 1 drużynę harcerską) 

4. Zezwolenie na założenie szczepu na wniosek szefów podstawowych jednostek 

organizacyjnych wchodzących w skład przyszłego szczepu wydaje i ogłasza to swoim 

rozkazem: 

komendant hufca – w przypadku tworzenia szczepu przez podstawowe jednostki organizacyjne z 

jednego hufca. 

Naczelnik S.H. - w przypadku tworzenia szczepu przez podstawowe jednostki organizacyjne z 

więcej niż jednego hufca. 

5. Szczep harcerski może przyjąć imię, miano oraz posiadać sztandar. Szczegółowe zasady 

przyjmowania mian, imion i sztandarów określa odrębna instrukcja. 

6. Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komendant szczepu wybrany przez 

drużynowych gromad i drużyn wchodzących w skład szczepu. Komendant hufca bądź 

Naczelnik S.H. zatwierdza w swoim rozkazie wybór komendanta szczepu. 

7. W szczepie w zależności od potrzeb mogą być powołani funkcyjni, np. zastępca 

komendanta, kwatermistrz, skarbnik itd. 

8. Komendant Szczepu może powołać komendę szczepu, w skład której mogą wchodzić 

instruktorzy i harcerzy pracujący w szczepie. 

9. Na funkcje instruktorskie w szczepie mianuje i z nich odwołuje komendant hufca bądź 

Naczelnik S.H. na wniosek komendanta szczepu i ogłasza to swoim rozkazem. 

 

II ZASADY DZIAŁANIA SZCZEPU 
 

1. Do zadań szczepu należy: 

– inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć jednostek tworzących szczep, 

– pozyskiwanie instruktorów i kadry kwalifikowanej, 

– tworzenie wspólnoty drużyn i warunków do jej działania, 

– prowadzenie szkolenia funkcyjnych, 

– wspieranie organizacji harcerskiej akcji letniej i zimowej drużyn, 

– pozyskiwanie sponsorów i przyjaciół. 

2. Zbiórki szczepu odbywają się według przyjętego harmonogramu. 

3. Szczep może prowadzić gospodarkę finansową i sprzętową po uzyskaniu zgody 

Przewodniczącego S.H. 

4. Komendant szczepu wydaje rozkazy, w których ogłasza decyzje komendy szczepu, jak 

również wyjątki z rozkazów Naczelnika S.H., komendantów hufców i drużynowych, 

regulujące prace stowarzyszenia, hufców, drużyn i szczepu. 



5. W skład komendy szczepu mogą wchodzić instruktorzy i harcerze pracujący w szczepie 

mianowani na określone funkcje w szczepie, np. zastępca komendanta szczepu, skarbnik, 

instruktor komendy szczepu itp., drużynowi oraz inni funkcyjni i harcerze, zgodnie z 

przyjętymi w szczepie ustaleniami. 

6. Szczep prowadzi dokumentację swojej działalności w tym obowiązkowo gromadzi rozkazy 

komendanta szczepu. 

7. Szczep może używać podłużnej pieczęci zarejestrowanej przez komendanta hufca bądź 

Naczelnika S.H. 

8. W przypadku działania niezgodnego ze Statutem S.H. i niniejszą instrukcją właściwy 

komendant hufca lub Naczelnik S.H. może podjąć decyzję w sprawie rozwiązania szczepu 

lub zawieszenia jego działalności ogłaszając to w swoich rozkazach. Od w/w decyzji 

przysługuje prawo odwołania do Zarządu S.H. Majątek i dokumentacja rozwiązanego 

szczepu przejmowane są przez Zarząd S.H. lub za jego zgodą przez podstawowe jednostki 

organizacyjne rozwiązanego szczepu. 

9. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1996. 


