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Konstytucja uchwalona 23.07.2013

KONSTYTUCJA
SZCZEPU 14
MAZOWIECKICH DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH

My, zuchy, harcerze i instruktorzy
Szczepu 14 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
starający się żyć w zgodzie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,
wierząc w trwałość i wartość harcerskich ideałów służby, braterstwa i samodoskonalenia się,
mając w pamięci chlubną przeszłość naszego środowiska
oraz troszcząc się o jego dobro i przyszłość,
Konstytucję tę uznajemy za obowiązującą.
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ROZDZIAŁ I

SZCZEP
§1
1. Wszystkie środowiska szczepu są jedynymi kontynuatorami i spadkobiercami 14 Mazowieckiej
Drużyny Harcerskiej, która została założona w 1919 roku jako 1 Pruszkowska Drużyna Harcerska
przekształcona w 1930 r. w 14 Mazowiecką Drużynę Harcerską.
2. Członkowie S14MAHiZ zwykli i honorowi mają prawo noszenia historycznych elementów
umundurowania, którymi są krajka i rogatywka z muszelkami.
§2
1. Każda
gromada/drużyna
z
zatwierdzoną
przez
i obrzędowością nie może odłączyć się ze struktur Szczepu.

Komendanta

Szczepu

nazwą

ROZDZIAŁ 2.
Działania szczepu
§3
1. Szczep 14 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych działa w Związku Harcerstwa
Polskiego, zgodnie z zasadami, celami, metodą harcerską i Statutem ZHP.
2. Głównym celem wychowawczym Kadry Szczepu jest kształtowanie postaw zgodnych z Prawem i
Przyrzeczeniem Harcerskim.
Cele są realizowane poprzez następujące działania:
- inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć gromad i drużyn,
- tworzenie wspólnoty gromad i drużyn oraz warunków do ich działania,
- pozyskiwanie instruktorów,
- metodyczne i programowe wspieranie pracy gromad i drużyn,
- prowadzenie szkoleń dla funkcyjnych,
- wspieranie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej dla gromad i drużyn,
- pozyskiwanie środków materialnych na działalność gromad i drużyn oraz zapewnienie
zaplecza gospodarczego niezbędnego do działalności drużyn,
- zapewnienie rozwoju osobowości oraz umiejętności metodyczno-programowych kadry
szczepu,
- reprezentowanie interesów drużyn na polu hufca,
- współpracę ze szkołami, w których znajdują się drużyny,
- współpracę z rodzicami,
- współpracę ze wszystkimi jednostkami hufca,
- współpracę z seniorami – byłymi członkami 14 MDH.
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ROZDZIAŁ 3.
Członkostwo
§4
1. Członkiem S14MDHiZ może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP i działania
zgodnego z zasadami i celami Związku.
2. Członkiem szczepu zostaje też osoba która uzyska status honorowego członka szczepu.
3. Honorowy członek Szczepu nie musi być czynnym członkiem ZHP
4. Honorowe członkostwo szczepu można uzyskać:
 Składając wniosek do Rady Szczepu o przyznanie honorowego członkowstwa.
 Rada Szczepu występuje z propozycją do kandydata o przyjęcie honorowego
członkowstwa.
5. Honorowym członkiem szczepu nie może zostać osoba jeśli utraciła członkostwo na podstawie
zapisu z rozdziału 3 paragrafu 4 punktu 9 i 10.
6. W chwili przyjęcia w poczet członka Szczepu przyjęty zobowiązuje się do dostarczenia pisemnej
zgody rodziców/prawnych opiekunów, jeśli nie ukończył 16 lat.
7. Zgoda musi być podpisana na karcie deklaracji członkowskiej.
8. Każdy członek Szczepu ma obowiązek wypełnić kartę deklaracji członkowskiej. Zapis
dotyczy członków honorowych.
9.

nie

Skreślenie z listy członków następuje w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich, w
tym nieopłacenia składek członkowskich.

10. Harcerz, który otrzymał dwie nagany jest skreślany z listy członków Szczepu.
11. W przypadku naruszenia dobrego imienia szczepu i negatywnego działania, które może źle
wpłynąć na jego wizerunek może nastąpić skreślenie z listy środowiska. Wniosek o skreśleniu
może podjąć Rada Szczepu zgodnie z regulaminem głosowania zapisanym w rozdziale 4
paragrafie 9 punkcie 1. Wniosek o skreślenie może złożyć komendant albo z-ca komendanta
szczepu.
12. Instruktor, który mimo wyrażenia chęci pracy w szczepie nie podejmie w roku harcerskim
żadnej formy współpracy zostaje po upływie tego okresu skreślony z listy członków szczepu.
§5
1. Zgodnie z metodą harcerską przyboczni, drużynowi i funkcyjni szczepu
nie będący
instruktorami szczepu, dbając przede wszystkim o własny rozwój, mają obowiązek być
członkiem drużyny działającej w pionie
metodycznym odpowiednim dla wieku osoby
funkcyjnej.

3

SZCZEP 14 MAZOWIECKICH DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH
§6
1. Każdy zuch/harcerz/harcerka, który przekroczy dany etap wiekowy przechodzi do drużyny
wyższej wiekowo. Oficjalne przejście następuje podczas Harcerskiej Akcji Letniej, lub na
pierwszej zbiórce w nowym roku harcerskim. W Wyjątkowych sytuacjach drużynowy ma
możliwość przesunięcia przejścia członka swojej jednostki do wyższej wiekowo o rok
wcześniej, lub później.
2. Świadectwem członkowstwa w szczepie jest plakietka szczepu noszona na rękawie.
3. Każdy członek szczepu po wstąpieniu nabywa prawo noszenia munduru wraz z historycznymi
elementami określonymi w regulaminie mundurowym. Rozdział 6 paragraf 12.
4. Prawo noszenia munduru wraz z historycznymi elementami nabywają też honorowi członkowie
Szczepu.
5. Prawo do noszenia munduru wraz z historycznymi elementami tracą osoby skreślone z listy
członków S14 MDHiZ.

ROZDZIAŁ 4
Władze, Struktura
§7
1. Działalnością szczepu kieruje Komendant Szczepu.
2. Komendant Szczepu ma obowiązek wychować następcę, którego kandydaturę rekomenduje
Radzie Szczepu i Komendantowi Hufca.
3. W skład Rady Szczepu wchodzą: przyboczni powyżej 16 roku życia, funkcyjni szczepu
mianowani rozkazem komendanta szczepu, instruktorzy będący członkami szczepu, komenda
szczepu.
4. W skład komendy Szczepu wchodzą: komendant, zastępcy komendanta i skarbnik.
5. Wszystkie istotne decyzje podejmowane są podczas Rady Szczepu. Komenda Szczepu nie
spotyka się na odrębnych posiedzeniach i nie podejmuje decyzji poza Radą Szczepu.
6. Rada Szczepu na prawo nadawania honorowego członkowstwa.
7. W Szczepie działają jednostki tworzące ciąg wychowawczy.
8. W Szczepie w chwili przyjęcia konstytucji działają 3 jednostki:
- 14 Mazowiecka Gromada Zuchowa ”Łowcy Muszelek”
- 14 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Czarnieckiego
- 14 Mazowiecka Drużyna Starszoharcerska.
4

SZCZEP 14 MAZOWIECKICH DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH

§8
1. Każdy drużynowy w Szczepie zostaje mianowany
funkcji drużynowego, zostaje zwolniony z funkcji.

zastępcą komendanta. Gdy rezygnuje z

2. Komendant w wyjątkowych sytuacjach może powołać kolejnego zastępcę, który nie jest
drużynowym.
§9
1. Kwestie poddawane głosowaniu na Radzie Szczepu przyjmowane są w głosowaniu gdzie
minimum konieczne do zaakceptowanie decyzji to 50 % składu Rady Szczepu. Liczbę głosów
ustala się na podstawie aktualnego stanu Rady Szczepu.
§ 10
2. Komendant jest zobowiązany do podpisania zakresu obowiązków z każdym funkcyjnym szczepu
od przybocznego wzwyż.

ROZDZIAŁ 5
Majątek, Gospodarka
§ 11
1. Majątek sprzętowy Szczepu jest spisany w księdze inwentarzowej Szczepu.
2. Za majątek odpowiada Kwatermistrz Szczepu lub osoba wyznaczona przez Komendanta
Szczepu.
3. Wydzierżawienie, lub użyczenie sprzętu może nastąpić na wniosek komendy lub kwatermistrza
hufca, i za zgodą komendy i kwatermistrza Szczepu.

4. Środki finansowe nie wykorzystane do zakończenia HAL, HAZ lub innego przedsięwzięcia zawsze
zostaną przeznaczone na kolejne tego typu akcje.

ROZDZIAŁ 6.
Hymn, odznaki, symbole, mundury organizacyjne, obrzędy i zwyczaje
§ 12
1. Każda gromada/drużyna ma takie samo umundurowanie:
- dla wszystkich:
 mundur według regulaminu ZHP
 czarne spodnie, lub czarne spodenki. W wypadku spodenek getry z białymi paskami i
białe wywijaki
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 pełne czarne buty,
 Brązowy skórzany pas
- dla zuchów:.
 czarno-granatową chustę obszytą „muszelkową” żółtą taśmą.
 zuchowy pierścień z napisem czuj i znakiem słońca.
 żółtą czapkę z daszkiem.
- dla harcerzy:
 czarne chusty,
 pierścień skórzany z lilijką,
 rogatywki, po próbie harcerza z czerwonym aksamitnym otokiem i 3 muszelkami
- dla harcerzy starszych:
 czarne chusty,
 pierścień skórzany z lilijką,
 rogatywki, po próbie harcerza z czerwonym aksamitnym otokiem i 5 muszelkami
- dla harcerzy ze stopniem samarytanka, ćwik, instruktorów i funkcyjnych w szczepie:
 krajka noszona w tradycyjny sposób ( koniec zawinięty wokół paska). Skan wzoru w
załączniku na 1 do konstytucji.
 rogatywki z czerwonym aksamitnym otokiem i muszelkami
2. Każdy harcerz/harcerka w Szczepie nosi szary sznur, jeśli jest szeregowym członkiem ZHP.
3. Każdy harcerz/harcerka w Szczepie nosi metalowe oznaczenia stopni na naramiennikach, jeśli
posiada stopień.
4. Każdy członek Szczepu po wstąpieniu odbywa próbę harcerki/harcerza po której otrzymuje
czerwony aksamitny otok do rogatywki z 3-ma (harcerze) lub 5-ma ( harcerze starsi)
muszelkami.

5. Karta prób harcerskich jest inna dla każdego pinu metodycznego. Wzory stanowią załącznik nr
2 do Konstytucji.
6. Harcerze po próbie harcerza noszą czarne zabudowane naramienniki.
§ 13
1. Każda gromada/drużyna, mimo dużej spójności Szczepu tworzy swoje odrębne tradycje i
zwyczaje.
2. Przejście zuchów z gromady do drużyny:
 Zuchy przechodzące do harcerzy jadą na obóz harcerski w skróconym terminie (jak
kolonia zuchowa lub po pionierce)
 Odejście z gromady następuje w pierwszym dniu pobytu na obozie po zwróceniu chusty
i pierścienia zuchowego.
 Po tygodniu następuje przyjęcie do drużyny harcerskiej, wręczenie chusty harcerskiej i
sznura.
 W wypadku gdy dziecko nie jedzie na obóz przejście następuje w pierwszym tygodniu
roku harcerskiego
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3. Przejście harcerzy z drużyny harcerskiej do drużyny starszoharcerskiej:
 Harcerze przechodzą z drużyny do drużyny na obozie harcerskim, otrzymując dwie
dodatkowe muszle na otok rogatywki.
 W wypadku gdy dziecko nie jedzie na obóz przejście następuje w pierwszym tygodniu
roku harcerskiego.
4. Wszyscy wstępujący w szeregi Szczepu, z wyłączeniem zuchów, zostający harcerzami oraz
osoby zostające Członkami Honorowymi Szczepu składają przysięgę szczepu według poniżej
zamieszczonej roty:

WZOREM NASZYCH POPRZEDNIKÓW Z 14 MAZOWIECKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJBOHATERÓW MURZASICHLÓW ROKU 1934 ŚLUBUJĘ:
WYTRWALE DĄŻYĆ DO WYBRANYCH CELÓW, POKONYWAĆ SWOJE SŁABOŚCI, NIE
ZAWIEŚĆ W POTRZEBIE ORAZ GODNIE REPREZENTOWAĆ SZCZEP
TAK MI DOPOMÓŻ BÓG

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Zmiany w Konstytucji Szczepu zatwierdza Rada Szczepu gdzie minimum konieczne do
zaakceptowanie decyzji to 50 % składu Rady Szczepu.
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