
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
ORGANIZACJA HARCERZY 

 
 
 

REGULAMIN 
SZCZEPU HARCERZY 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GŁÓWNA  KWATERA  HARCERZY 

LONDYN 2018 

 

 



 

2 
 
© Główna Kwatera Harcerzy 2018 

Regulamin Szczepu Harcerzy 

 

Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6/69 

Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.9/91 

Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2/93 

Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.5/12 

Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.1/18 
 
 

Spis treści 
 
 

 

I.     PODSTAWA ORGANIZACYJNA .................................................. 3 
II.    SZCZEPOWY ............................................................................... 4 
III.   PRAWA I OBOWIĄZKI SZCZEPOWEGO .................................... 4 
IV.   FUNKCYJNI SZCZEPU ................................................................ 6 
V.    ADMINISTRACJA SZCZEPU ....................................................... 6 
VII.   SZCZEP SAMODZIELNY ............................................................ 7 
VI.   PRZEKAZANIE SZCZEPU ........................................................... 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
G.K.H. Wydział Regulaminów – Kierownik, hm Michał Nalewajko 2018 r.  



 

3 
 
© Główna Kwatera Harcerzy 2018 

Regulamin Szczepu Harcerzy  
 

Szczep jest jednostką koordynacyjną w Organizacji Harcerzy 
zrzeszajacą drużyny pracujące na terenie polskiego ośrodka 
skupiającego parafię, szkołę polską lub inne organizacje polonijne, 
wyznaczonym przez Hufcowego.  

I.     PODSTAWA ORGANIZACYJNA 

1) Szczep składa się zasadniczo z: 

a) gromady zuchów, 

b) drużyny harcerzy, 

c) drużyny wędrowników. 

d) W ramach Szczepu może również działać zastęp 
instruktorski czy krąg harcerski.  

e) Szczep może działać bez niektórych wyżej wymienionych 
jednostek lub może mieć więcej niż jedną jednostkę w danej 
grupie wiekowej. 

2) Jednostki harcerzy należące do Szczepu pracują zgodnie z 
regulaminami i zarządzeniami władz przełożonych tych 
jednostek. Bezpośrednim przełożonym organizacyjnym 
Drużynowego jest Hufcowy. Szczepowy nie posiada roli 
rozkazodawczej, za wyjątkiem sytuacji wyszczególnionej w par. 
15 Regulaminu Szczepu. 

3) O zorganizowaniu i rozwiązaniu Szczepu Harcerzy decyduje 
Komendant Chorągwi, na wniosek Hufcowego. 

4) Nazwa Szczepu. 

Nazwę Szczepu zatwierdza Komendant Chorągwi. Szczep 
może również posiadać numer, który jest numerem drużyny 
macierzystej Szczepu. Nazwa Szczepu zawiera również nazwę 
siedziby Szczepu, np.: 

Szczep Harcerzy „Saska Kępa” 
w Londynie. 

5) Sztandar Szczepu. 
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a) Szczep Harcerzy, w którym praca prowadzona jest na 
dobrym poziomie, może otrzymać zezwolenie na posiadanie 
sztandaru harcerskiego od Naczelnika Harcerzy, na wniosek 
Komendanta Chorągwi. 

b) W wypadku obniżenia się poziomu pracy harcerskiej, 
zezwolenie może być cofnięte przez Naczelnika Harcerzy, 
na wniosek Komendanta Chorągwi. 

c) Drużyny wchodzące w skład szczepu mogą mieć własny 
proporzec lub sztandar. 

II.    SZCZEPOWY 

6) Pracę Szczepu koordynuje Szczepowy, przy pomocy Rady 
Szczepu.   

7) Szczepowym może być mianowany ustabilizowany życiowo 
harcmistrz lub podharcmistrz. 

8) Harcerz nie spełniający tych wymogów może być mianowany 
p.o. Szczepowego i w tym wypadku Komendant Chorągwi, w 
porozumieniu z Hufcowym określa zasięg jego uprawnień. 

9) Szczepowego mianuje i zwalnia Komendant Chorągwi na 
wniosek Hufcowego. Hufcowy może, w nagłych wypadkach 
zawiesić Szczepowego i ma obowiązek natychmiastowego 
zawiadomienia o tym Komendanta Chorągwi. 

10) P.o. Szczepowego mianuje i zwalnia Hufcowy. 

III.   PRAWA I OBOWIĄZKI SZCZEPOWEGO 

11) Obowiązki Szczepowego. 

Przed mianowaniem Szczepowy składa na piśmie zobowiązanie 
następującej treści: 
„Zobowiązuje się: 
– dokładać wszelkich starań, aby młodzież w Szczepie była 

wychowywana w myśl zasad i ideałów harcerskich, opartych 
na Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, 

– czuwać nad zdrowiem fizycznym i moralnym młodzieży w 
Szczepie, 
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– kierować pracą w Szczepie zgodnie z regulaminami, 
instrukcjami i zarządzeniami władz przełożonych, 

– dopilnować, aby wszystkie sprawy organizacyjne, a w 
szczególności wysyłanie raportów, pogłównego itp. były 
załatwiane w terminie, 

– czuwać nad działalnością skarbową i gospodarczą w 
Szczepie oraz ponosić odpowiedzialność za majątek 
Szczepu, 

– przygotować swego następcę dla zachowania ciągłości 
pracy, 

– nie opuścić Szczepu przed formalnym zwolnieniem przez 
władze przełożone oraz przekazaniem majątku według 
protokołu zdawczo-odbiorczego, 

– współpracować ze Szczepową Organizacji Harcerek. 

12) Obowiązki p.o. Szczepowego są takie same jak Szczepowego. 

13) Prawa Szczepowego. 

Do praw Szczepowego należy: 

a) reprezentowanie Szczepu Harcerzy na zewnątrz, 

b) przedstawianie opinii Hufcowemu w sprawie mianowania i 
zwalniania drużynowych w Szczepie,   

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) koordynacja programów i pracy w Szczepie, 

g) wchodzenie z urzędu do Zarządu K.P.H. lub Zarządu 
Obwodu ZHP, jeżeli sytuacja tego wymaga. 

14) Wydawanie rozkazów. 

W zasadzie Szczepowy nie ma uprawnień do wydawania 
pisemnych rozkazów organizacyjnych, jednak w sytuacji 
wyjątkowej, Hufcowy może upoważnić Szczepowego do 
wydawania takich rozkazów. 
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15) Jeśli jednostka jest prowadzona przez p.o. drużynowego, 
Szczepowy przejmuje czasowo prawa rozkazodawcze 
drużynowego - stopnie, sprawności, mianowania funkcyjnych. 

16) Jeśli Drużynowy nie ma ukończonych 18 lat, Szczepowy pełni 
funkcję Opiekuna Drużyny, w zakresie odpowiedzialności za 
kasę i majątek Drużyny.  

17) Prawa p.o. Szczepowego ustala Komendant Chorągwi. 

IV.   FUNKCYJNI SZCZEPU 

18) Zastępca Szczepowego zajmuje się sprawami zleconymi przez 
Szczepowego, zależnie od potrzeb i warunków. 

19) Rada Szczepu jest organem koordynującym pracę Szczepu i 
składa się ze wszystkich funkcyjnych w Szczepie, oprócz 
zastępowych. Rada może być jednocześnie zastępem 
kształcenia kierowników pracy harcerskiej. 

20) Działalność Rady Szczepu musi mieć taki zakres, aby jednostki 
w Szczepie nie traciły własnej inicjatywy i samodzielności w 
pracy. 

V.    ADMINISTRACJA SZCZEPU 

21) Książki i teczki administracyjne Szczepu. 

 Szczep może prowadzić następujące książki i teczki 
 administracyjne: 

a) Książka Pracy Szczepu, 

b) Książkę Inwentarzową, Biblioteczną, 

c) Książkę Ewidencyjną, 

d) Teczkę Pism przychodzących i wychodzących, 

e) Teczkę odpisów raportów, 

f) Teczkę Rozkazów Drużyny, Hufca i Chorągwi, 

g) Teczkę Regulaminów i Instrukcji stale obowiązujących. 

 Zamiast kilku teczek, może być jedna duża, z przedziałami. 
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22) Tam, gdzie Szczep prowadzi własną kasę, istnieje obowiązek 
prowadzenia książki kasowej z kwitariuszem przychodowym i 
teczką dowodów rozchodowych. 

23) Fundusz szczepu tworzą dochody z imprez, zapomogi, dary i 
ofiary. 

24) Szczep używa pieczątki nagłówkowej, podłużnej, długości 7 cm           
według wzoru: 

Z.H.P. 
7 Szczep Harcerzy 

„Saska Kępa” 
     w Londynie 

VII.   SZCZEP SAMODZIELNY  

25) Może zaistnieć potrzeba zorganizowania Szczepu 
Samodzielnego, nie wchodzącego w skład żadnego Hufca. 
Szczep taki powstaje na terenie Chorągwi, gdzie są 
miejscowości odległe od skupisk harcerskich. 

26) O zorganizowaniu i rozwiązaniu Szczepu Samodzielnego 
Harcerzy decyduje Komendant Chorągwi. 

27) Szczepowy Samodzielnego Szczepu jest mianowany z pośród 
instruktorów przez Komendanta Chorągwi i podlega 
bezpośrednio jemu.  

28) Na terenach. gdzie nie ma Chorągwi, o zorganizowaniu i 
rozwiązaniu Szczepu Samodzielnego Harcerzy decyduje 
Naczelnik Harcerzy. 

29) Szczep Samodzielny powołany przez Naczelnika podlega 
bezpośrednio Głównej Kwaterze Harcerzy. 

VI.   PRZEKAZANIE SZCZEPU 

30) Przekazanie funkcji Szczepowego odbywa się w obecności 
Hufcowego lub instruktora delegowanego przez Hufcowego.  

31) Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w trzech   
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Hufcowy, drugi 
egzemplarz otrzymuje Szczepowy obejmujący funkcję, a trzeci 
pozostaje w aktach Szczepu.   


