ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

KONSTYTUCJA
13 CZARNEGO SZCZEPU
im. Zawiszy Czarnego
w Szczecinku

By móc śmiało spojrzeć w przyszłość i uczcić naszą dziesięcioletnią wędrówkę
harcerskim szlakiem, My, Harcerki i Harcerze, Instruktorki i Instruktorzy -wszyscy
wychowankowie 13 Czarnego Szczepu imieniem Zawiszy Czarnego herbu Sulima Dobru, Prawdzie i Pięknu służący -równi w prawach i powinnościach wobec ojczyzny
naszej- Polski, wdzięczni naszym poprzednikom, za ich pracę w wychowanie nasze
włożone, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z
naszego dziesięcioletniego dorobku, związani więzami braterstwa z wszystkimi
Czarnymi dalszą wędrówkę kontynuującymi, w przeczuciu odpowiedzialności przed
przyszłymi pokoleniami, ustanawiamy tę oto Konstytucję 13 Czarnego Szczepu imienia
Zawiszy Czarnego w Szczecinku, jako prawa podstawowe dla drużyn miano Czarnych
noszących, opierające się na braterstwie, tradycji i poszanowaniu wartości harcerskich.
Wszystkich, którzy tę Konstytucję będą stosowali, wzywam, aby czynili to
dbając o poszanowanie pamięci tych, którzy do jej stworzenia się przyczynili, a którzy
służbie Dobru, Prawdzie i Pięknu swe życie poświęcili.
Czuwajcie!
A dobrze.

Konstytucja, w grudniu 2008 roku, została poddana wymaganym przez Statut ZHP
poprawkom.

Wzory pieczątek:

ROZDZIAŁ 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA
§1
1. 13 „Czarny Szczep” im. Zawiszy Czarnego. Może również używać skrótu „Czarni”.
2. Szczep działa w Związku Harcerstwa Polskiego.
3. Tradycje Szczepu i wzorce postanowieniem założycieli Szczepu wzorowane są na
„Czarnej Trzynastce” wileńskiej im. Zawiszy Czarnego.
§2
1. Szczep działa na terenie hufca ZHP Szczecinek przy ulicy 9-go Maja 12.
2. Szczep tworzą gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie
i wędrownicze, zrzeszające w swoich szeregach zuchy, harcerki i harcerzy, harcerki
starsze i harcerzy starszych oraz wędrowników i instruktorów bez względu na ich
pochodzenie, rasę czy wyznanie.
§3
1. Zbiórki Szczepu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu w/g planu pracy Szczepu,
określonego przez Komendanta Szczepu, zatwierdzonego przez Radę Szczepu.
2. Zbiórki drużyn Szczepu odbywają się zgodnie z planami pracy drużyny,
opracowanymi z uwzględnieniem planu pracy Szczepu.
3. Na zbiórkach Szczepu obowiązuje umundurowanie i proporce drużyn.

ROZDZIAŁ 2.
CHARAKTER SZCZEPU, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§4
1. „Czarny Szczep” jest organizacją, której charakter działania w pełni odwzorowuje
charakter ZHP określony w statucie ZHP §2 ust.1,2,3,4.
2. Za główne cele swojego działania uznaje:
a) służbę Dobru, Prawdzie i Pięknu,
b) cele ZHP określone w Statucie ZHP §3.
§5
1. Wartości wychowawcze Szczepu określa: Obietnica i Prawo Zucha, Przyrzeczenie
i Prawo Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie.
OBIETNICA ZUCHA:
Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa zucha.
PRAWO ZUCHA:
1.Zuch kocha Boga i Polskę.
2.Zuch jest dzielny.
3.Zuch mówi prawdę .
4.Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5.Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6.Zuch stara się być coraz lepszy.
PRZYRZECZENIE HARCERSKIE:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłuszną /posłusznym Prawu Harcerskiemu.
PRAWO HARCERSKIE:
1. Harcerz sumiennie
Harcerskiego.

spełnia

swoje

obowiązki

wynikające

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim.

z

Przyrzeczenia

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych.
ZOBOWIĄZANIE INSTRUKTORSKIE:
Przyjmując obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem
świadoma/ świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę
dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek
Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.
ROZDZIAŁ 3.
HYMN, ODZANKI, SYMBOLE
§6
1. Hymn „Czarnego Szczepu”:
Gdzie jeziora fala lśni srebrzysta,
tam Trzynasty Czarny działa Szczep.
A na czele powiewa na wietrze
Czarnych sztandar – dumą naszą jest.
A w nim gromada harcerskich serc,
dla Ciebie Polsko bije jak dzwon.
Prawda i Piękno, Dobro w nas jest
co naszej służby wyznacza szlak.
Prawda i Piękno, Dobro w nas jest
co naszej służby wyznacza szlak!

§7
1. Szczep posiada sztandar.
a) na prawej stronie sztandaru na czarnym tle znajduje się krzyż harcerski otoczony
napisem „Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego w Szczecinku” „Związek Harcerstwa
Polskiego”;
b) na lewej stronie sztandaru na czerwonym tle znajduje się Orzeł Biały w koronie z
godłem Zawiszy Czarnego na piersi otoczony od góry napisem „Wytrwałym”, od dołu
„Zwycięstwo”;
2. Sztandar może być użyty na rozkaz Komendanta Szczepu oraz podczas:
a) świąt państwowych
b) świąt harcerskich
c) świąt szczepowych
d) Przyrzeczenia Harcerskiego w drużynach Szczepu
3. Prawo używania sztandaru należy do Komendanta Szczepu oraz, za jego
zezwoleniem, do Chorążego Szczepu i drużynowych Szczepu.
§8
2. Podstawowe umundurowanie wg norm ZHP:
a) bluza
b) spódnica/spodnie
c) getry
d) chusta
e) beret/rogatywka
w barwach odpowiednich dla danej drużyny, zawierający kolor czarny na chuście.
3. Elementy umundurowania charakteryzujące „Czarnych”:
a) czarno-biała plakietka „Czarni” nad prawą kieszenią bluzy mundurowej lub inna
zatwierdzona przez Radę Szczepu, oddawana w momencie wykluczenia lub
wystąpienia ze Szczepu.

ROZDZIAŁ 4.
DRUŻYNY
§9
1.Zasady wstępowania drużyn do Szczepu określa §10 ust.1,2 i §11 ust.1,2,3.
2.Drużyny Szczepu mogą liczyć dowolną ilość zastępów, w których jest min. 6
członków.
3.Każda drużyna ma prawo posiadania numeru, nazwy, imienia i proporca oraz
odrębnej obrzędowości.
4.Władze drużyny wybierają jej członkowie.
5. Nazwa drużyny Szczepu musi zaczynać się przymiotnikiem „Czarny”(-a, -e, -i).
ROZDZIAŁ 5.
CZŁONKOSTWO
§10
1. Każda drużyna chcąca przystąpić do Szczepu musi przedłożyć Radzie Szczepu prośbę
o otworzenie jej okresu próbnego.
2. Drużyna ubiegająca się o wstąpienie do Szczepu musi uzyskać pozytywną ocenę
Rady Szczepu, przejść okres próbny trwający min. 3 m-ce, w czasie którego wykona
wyznaczone jej przez Radę Szczepu zadania.
§ 11
1. Decyzję o przyjęciu drużyny do Szczepu podejmuje Rada Szczepu uzyskawszy 100%
głosów w głosowaniu jawnym.
2. Nowo przyjęta drużyna składa Przysięgę Czarnych brzmiącą :
„My......... świadomi obowiązków wynikających z przynależności do 13 „Czarnego
Szczepu” im. Zawiszy Czarnego, biorąc za świadków całą zgromadzoną brać harcerską
przyrzekamy zawsze z dumą i zaangażowaniem kroczyć szlakiem wyznaczanym przez
sztandar Czarnych i razem z innymi Czarnymi Drużynami gromadzić się w jego cieniu w
imię braterstwa oraz sławić imię Zawiszy i Czarnych”.
W obecności przynajmniej Rady Szczepu i Sztandaru Szczepu.
3. Przyjęcie drużyny do Szczepu jest jednoznaczne z przyjęciem jej drużynowego i
przybocznego do kręgu Rady Szczepu.

§12
1. Drużyny Szczepu mają prawo:
a) Nosić plakietkę „Czarni”
b) Korzystać z majątku Szczepu
2. Drużyny Szczepu mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię i dobro Szczepu
b) wzajemnie sobie pomagać i szanować się
c) brać udział we wszystkich formach pracy Szczepu
d) stosować się do postanowień Konstytucji Szczepu i Statutu ZHP
e) wywiązywać się z wyznaczonych im przez zwierzchnika zadań
3. Funkcyjni drużyn mają ponadto prawo:
a) pełnić funkcje w Szczepie
b) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach Szczepu
§13
1. Drużynowy, gdy nie jest pełnoletni, prowadzi drużynę pod opieką Komendanta
Szczepu lub innego pełnoletniego instruktora Szczepu.
2. Drużynowy drużyny szczepowej chcący odejść z funkcji ma obowiązek:
a) przygotować swojego następcę i wcześniej przedstawić go Radzie Szczepu
b) przedłożyć odpowiednie uzasadnioną prośbę Komendantowi Szczepu. Jeżeli uzyska
zgodę Komendanta Szczepu, może udać się o zwolnienie z funkcji do Komendanta
Hufca.
§14
1. Członkostwo w Szczepie ustaje na skutek:
a) wydalenia
b) wystąpienia
§15
1. Wydalenie drużyny następuje w skutek:

a) niesubordynacji drużyny w stosunku do Komendanta Szczepu i jego zastępców
b) całkowitego braku zaangażowania w życie Szczepu
2.Wydalona drużyna nie ma możliwości powrotu do Szczepu.
§16
1. Wystąpienie ze Szczepu następuje przez złożenie oświadczenia o rezygnacji z
członkostwa do Komendanta Szczepu.
§17
1. O wydaleniu członka drużyny Szczepu decyduje Statut danej drużyny i jej władze.
§18
1. Czynne prawo wyborcze mają :
a) komendant
b) zastępcy
c) drużynowi
d) przyboczni
2. Bierne prawo wyborcze mają :
a) instruktorzy Szczepu
b) wędrownicy
§19
1. Za pracę i osiągnięcia w Szczepie funkcyjni mogą być wyróżniani i nagradzani.
2. Najwyższym wyróżnieniem w Szczepie jest uroczyste mianowanie na „Rycerza
Herbu Sulima” przyznawane przez Radę Szczepu, jako najwyższe odznaczenie za
zasługi dla „CZARNYCH”.
ROZDZIAŁ 6.
WŁADZE
§20
1. Szczepem kieruje pełnoletni Komendant Szczepu wybrany przez Radę Szczepu.
2. Władzą Szczepu jest Rada Szczepu pełniąca także funkcje Sądu Szczepowego.

§21
1. Rada Szczepu składa się z:
a) komendanta
b) zastępców
c) drużynowych i przybocznych drużyn Szczepu, Kwatermistrza Szczepu.
2. Krąg Rady zbiera się przynajmniej raz w miesiącu, by nadzorować realizację planu
pracy Szczepu.
3. Okrzyk Rady Szczepu:
b) hasło „W Sulimy znaku”
c) odzew „Trzymaj się rodaku”
§22
1. Władze Szczepu pochodzą z wyboru (nie dotyczy drużynowych i przybocznych).
2. Wybory odbywaj się w sposób tajny, jeżeli uprawnieni do głosowania jednogłośnie
nie postanowią inaczej.
3. Za wybranych do władz uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejną największą
ilość głosów, nie mniejszą niż połowa głosów oddanych.
4. W razie braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu zarządza się drugie, w
którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.
§23
1. Kadencja komendanta Szczepu i zastępców trwa 3 lata. Po upływie tego czasu
zarządzane są kolejne wybory.
§24
1. Mianowanie członków Rady Szczepu (wyłączając drużynowych i przybocznych)
i Komendanta Szczepu następuje na wniosek Komendanta i za zgodą kandydata oraz
pozostałych członków Rady Szczepu.
§25
1. Do funkcyjnych Szczepu zaliczają się :
a) chorąży Szczepu
b) kwatermistrz Szczepu

c) kronikarz starszy
d) kronikarz młodszy
e) skryba
§26
1. Wybrany Komendant Szczepu składa Przysięgę Komendanta brzmiącą :
„Na herb Sulimy przysięgam, biorąc sobie za świadków Ziemię, Niebo, Ogień i Wodę,
godnie reprezentować Szczep, dbać o jego dobro, bronić honoru „Czarnych” oraz stać na
straży służby Dobru, Prawdzie i Pięknu”.
W obecności Rady Szczepu, na Sztandar Szczepu.
2. Komendant Szczepu:
a) kieruje pracą wychowawczą w Szczepie
b) odpowiada za realizację planu pracy Szczepu
a)reprezentuje Szczep
b)odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szczepu
c)odpowiada za gospodarkę Szczepu
d)wydaje rozkazy
e)przygotowuje następcę na funkcję komendanta
f)podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną
g)wykonuje inne czynności powierzone mu przez właściwą władzę harcerską
§27
1. Zastępcy Komendanta Szczepu:
a) d/s organizacji
b) d/s programu
c) d/s kształcenia
ściśle ze sobą współpracujący.
2. Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji z-cy d/s organizacji:

a) prowadzenie capstrzyków i musztry Szczepu
b) przygotowanie planowych wyjazdów Szczepu
c) przygotowywanie, co pół roku, wyjazdowych Rad Szczepu
d) prowadzenie wyznaczonych akcji Szczepu
e) prowadzenie finansów Szczepu
f) przejęcie obowiązków komendanta w razie nieprzewidzianych okoliczności.
3. Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji z-cy d/s programu:
a) opracowanie programu pracy Szczepu
b) zapoznanie się z planami pracy drużyn, pomoc w ich opracowaniu
c) realizacja planu pracy Szczepu
d) prowadzenie wyznaczonych imprez Szczepu
e) dbanie o rozgłos Szczepu
f) przejęcie obowiązków Komendanta w razie nieobecności z-cy d/s organizacji
4. Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji z-cy d/s kształcenia:
a) Prowadzenie Kapitału Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych
b) Informowanie o kursach
c) Dbanie o ciągłe kształcenie funkcyjnych Szczepu
d) Prowadzenie kursów kształceniowych wewnątrz Szczepu
e) Przejęcie obowiązków Komendanta w razie nieobecności z-cy d/s programu
§28
1. Wybrany Chorąży Szczepu składa Przysięgę Chorążego brzmiącą :
„Znając obowiązki chorążego biorę na siebie tę
odpowiedzialność za powierzony mi Sztandar Szczepu
a z nim drzewiec, szarfy i rękawice. Przyrzekam strzec
go jak oka w głowie i zawsze dumnie stać w jego cieniu
na straży harcerskich ideałów”.

W obecności Rady Szczepu, na Sztandar Szczepu
2. Chorąży Szczepu ma prawo do:
a) Publicznego występowania ze sztandarem
b) Wybrania asysty
3. Chorąży Szczepu ma obowiązek:
a) Godnie reprezentować Szczep
b) Uczestniczyć w świętach państwowych, organizacyjnych i szczepowych
c)Dbać o Sztandar, drzewiec, szarfy i rękawice
§29
1. Wybrany Kwatermistrz Szczepu składa Przysięgę Kwatermistrza brzmiącą :
„Znając obowiązki Kwatermistrza biorę na siebie tę odpowiedzialność za powierzony mi
skarbiec i majątek Szczepu. Przyrzekam strzec go jak oka w głowie”
W obecności Rady Szczepu, na Sztandar Szczepu.
2. Kwatermistrz Szczepu ma prawo do:
a) Dysponowania majątkiem Szczepu w ramach pomocy drużynom Szczepu
3. Kwatermistrz Szczepu ma obowiązek:
a) dbać o dobro majątku Szczepu
b) dbać o Skarbiec Szczepu i jego zawartość
c) starać się o powiększenie majątku Szczepu
d) dbać o porządek i dobry stan harcówki Szczepu
§30
1. Wybrany kronikarz starszy ma obowiązek:
b) dbać o kroniki Szczepu
c) na bieżąco je uzupełniać
1. Wybrany Kronikarz Młodszy ma obowiązek:
a) dbać o Kronikę Sztandaru

a) na bieżąco ją uzupełniać
1. Wybrany Skryba ma obowiązek:
a) dbać o Księgę Wieczystą Szczepu
b) na bieżąco ją uzupełniać
§31
1. Odwołanie członka ze składu Rady Szczepu i Komendy Szczepu może nastąpić
uchwałą z powodu niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia
działalności niezgodnej z prawem, statutem ZHP lub Konstytucją Szczepu.
2. Rezygnacja z powierzonej funkcji jest możliwa po przedstawieniu Radzie Szczepu
pisemnej prośby o zwolnienie z danej funkcji z podaniem powodów.
§32
Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych w Szczepie:
1. Stopnie Starszoharcerskie i Wędrownicze są przyznawane na wniosek Kapituły
rozkazem komendanta Szczepu.
2. Kapituła obejmuje wszystkich harcerzy starszych i wędrowników Szczepu.
3. Kapitułą kieruje z-ca Komendanta d\s kształcenia w stopniu minimum harcerz orli.
W przypadku braku takiej osoby, Kapitułę przejmuje komendant Szczepu.
4. W skład Kapituły wchodzą :
a) przewodniczący
b) 2 członków będących harcerzami starszymi
5. Do obowiązków Kapituły należy:
a) przygotowywanie biegów na harcerzy starszych
b) pomoc w pisaniu prób na stopnie starszoharcerskie
c) opiekowanie się próbami lub pomoc w znalezieniu opiekuna
d) czuwanie nad prawidłowa realizacją zadań
e) dbanie nad ciągłym rozwojem harcerzy starszych
f) występowanie do Komendanta Szczepu o otworzenie lub zamknięcie prób

ROZDZIAŁ 7.
INSTRUKTORZY
§ 33
1.Zobowiązanie Instruktorskie w Szczepie składane jest na Sztandar Szczepu,
odbierane przez wybranego instruktora.
2.Pieśń obowiązująca przy złożeniu Zobowiązania:
„Tam, dokąd zdążasz, jeszcze dojdziesz
nie żal zdzierać nóg.
Bo wędrówki naszej wspólnej
to początek jest.
My pójdziemy razem z tobą
Nie zostaniesz sam-w instruktorskiej Drodze Służby
nasz szlak krzyżuje się ”.
3.Instruktor ma obowiązek pełnić wybraną przez siebie lub wyznaczoną mu przez
komendanta Szczepu funkcję, minimum przez 1 rok.
4.Instruktorzy mają bierne prawo wyborcze o ile nie pełnią funkcji ujętych w §19 ust. 1.
ROZDZIAŁ 8.
FUNDUSZE, MAJĄTEK
§34
1. Majątek Szczepu stanowią fundusze. Powstaje on z darowizn, dochodów z własnej
działalności, dotacji.
2. Majątek służy działalności Szczepu.
§35
1. Majątkiem Szczepu zarządza Komendant w porozumieniu z Radą Szczepu.
2. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Szczepu określają
obowiązujące przepisy prawa oraz Instrukcja o działalności finansowej, gospodarczej
i sprzętowej w drużynie ZHP.

§36
1. Do skarbów Szczepu należą :
• Sztandar
• Drzewiec
• Szarfy, rękawice
• Skarbiec z zawartością
• Kroniki
• Korespondencja
• Pamiątki
• Plakietki
ROZDZIAŁ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§37
1. Uchwały w sprawie zmiany konstytucji podejmuje Rada Szczepu większością 2/3
głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym szczepem, rozwiązania
Szczepu podejmuje Rada Szczepu większością 2/3 głosów w obecności wszystkich
uprawnionych do głosowania.

