Krąg przyjaźni w Szczepie zostaje
zawsze otwarty jako symbol
otwartości naszego Szczepu na
wszystkich ludzi, bez względu na
to kim są, jakiej są rasy,
wyznania, czy są harcerzami czy
nie.

Konstytucja Szczepu 423 WDHiGZ „Dąbrowa”
im. Aleksandra Kamińskiego

Postanowienia wstępne
1. Aktami nadrzędnymi dla niniejszej Konstytucji są przepisy prawa
państwowego, Statut Związku Harcerstwa Polskiego oraz Instrukcja
działania szczepu.
2. Postanowienia Konstytucji, w których mowa o zuchu, harcerzu,
wędrowniku, instruktorze, komendancie itp. stosuje się odpowiednio
do zuchny, harcerki, wędrowniczki, instruktorki, komendantki itd.
Szczep
3. Szczep 423 Warszawskich Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich,
Wędrowniczych i Gromad Zuchowych „Dąbrowa” imienia Aleksandra
Kamińskiego (nazywany dalej Szczepem) działa na terenie Hufca ZHP
Warszawa-Żoliborz.
4. Siedzibą Szczepu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak,
ul. Andersena 4.
Symbole Szczepu
5. Tradycyjnymi barwami Szczepu są kolory żółty i brązowy.
Każda gromada i drużyna posiada własną nazwę i inny kolor chust.
6. Szczep posiada proporzec.
7. Szczep ma swoją obrzędowość, tradycje i zwyczaje.
8. Piosenką obrzędową Szczepu jest „Zielony płomień”.
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Plakietka Szczepu
9. Oznaką przynależności do Szczepu jest plakietka Szczepu.
10. Plakietka Szczepu przedstawia liść dębu z napisem „Dąbrowa” oraz
buzię harcerza na żółtym tle. Na plakietce znajdują się także „Hufiec
ZHP W-wa Żoliborz” oraz „Szczep 423 WDHiGZ”.
11. Do plakietki Szczepu dołącza się naszywkę, zawierającą słowa
„im. Aleksandra Kamińskiego”.
12. Plakietkę i naszywkę przyznaje się rozkazem komendanta szczepu.

Bohater Szczepu
13. Szczep nosi imię hm. prof. Aleksandra Kamińskiego. Praca
z bohaterem jest elementem uwzględnianym w działalności jednostek
Szczepu.
Członkostwo jednostek organizacyjnych
14. Do Szczepu może przystąpić każda podstawowa jednostka
organizacyjna ZHP działająca na terenie Hufca Warszawa-Żoliborz,
która wyrazi wolę przystąpienia i zobowiąże się do przestrzegania
obowiązujących w Szczepie zasad oraz kultywowania jego tradycji,
a następnie uzyska poparcie Rady Szczepu.
15. Każda z należących do Szczepu podstawowych jednostek
organizacyjnych ZHP może z niego w każdej chwili wystąpić poprzez
złożenie oświadczenia o rezygnacji Komendantowi Szczepu.
16. Jednostki organizacyjne działające w Szczepie prowadzą wspólną
działalność finansową i gospodarczą, nad którą nadzór sprawuje
Komenda Szczepu.
Cele działania
17. W swoim działaniu Szczep kieruje się:
1. Prawem i Obietnicą Zucha
2. Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim
3. Zobowiązaniem Instruktorskim
czynnie wypełniając ideę harcerskiej służby Ojczyźnie i drugiemu
człowiekowi.
18. Szczep realizuje swoje cele poprzez:
1. Służbę społeczeństwu poprzez podejmowanie na rzecz wszystkich
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potrzebujących pomocy.
2. Służbę dla swojej organizacji poprzez opiekę, zabezpieczenie
potrzeb i warunków działania dla wszystkich jednostek harcerskich
tworzących Szczep.
3. Służbę dla siebie jako doskonalenie własnego charakteru i pracy
nad sobą.
Prawa i obowiązki
19. Członkowie Szczepu mają prawo:
1. posiadać i nosić plakietkę Szczepu oraz barwy Szczepu,
2. brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej i uczestniczyć
w życiu Szczepu,
3. pełnić funkcje harcerskie i instruktorskie zgodnie z wymaganiami
i instrukcjami,
4. współdecydować o programie,
5. składać wnioski dotyczące działania Szczepu na ręce
bezpośredniego przełożonego,
6. korzystać z majątku Szczepu,
7. odwołać się do Rady Szczepu w sytuacjach spornych z drużynowym,
20. Członkowie Szczepu mają obowiązek:
1. dbać o dobre imię i dobro Szczepu,
2. przestrzegać postanowień Konstytucji,
3. realizować uchwały Rady Szczepu i rozkazy Komendanta Szczepu,
4. brać czynny udział w działaniach Szczepu,
5. dbać o majątek Szczepu,
6. wzajemnie sobie pomagać.
Organizacja Szczepu
21. Władzami Szczepu są:
1. Komendant Szczepu,
2. Komenda Szczepu,
3. Rada Szczepu.
22. W skład Komendy Szczepu wchodzą:
1. Komendant Szczepu jako Przewodniczący,
2. Instruktorzy powołani rozkazem Komendanta Szczepu, w tym osoba
odpowiedzialna za prowadzenie spraw finansowych.
23. W skład Rady Szczepu wchodzą:
1. Komendant Szczepu – z głosem decyzyjnym,
2. Członkowie Komendy Szczepu – z głosem decyzyjnym,
3. Szefowie podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących
w skład szczepu – z głosem decyzyjnym,
4. Pozostali instruktorzy szczepu – z głosem doradczym.
24. Komendant Szczepu:
1. wybierany
jest
przez
szefów
podstawowych
jednostek
organizacyjnych wchodzących w skład Szczepu,
2. kieruje bieżącą działalnością Szczepu,
3. reprezentuje Szczep,
4. odpowiada za majątek, gospodarkę i zobowiązania finansowe
Szczepu,
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5. wydaje rozkazy,
6. przygotowuje następcę na funkcję Komendanta Szczepu.
25. Komenda Szczepu:
1. podejmuje decyzje w sprawach bieżących dotyczących Szczepu,
2. odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szczepu,
3. doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną,
4. dba o regularne opłacanie składek członkowskich,
5. wykonuje inne czynności powierzone jej przez właściwą komendę.
26. Rada Szczepu:
1. uchwala plan pracy Szczepu,
2. organizuje Harcerską Akcję Letnią i Zimową jednostek
organizacyjnych wchodzących w skład Szczepu,
3. kieruje pracą wychowawczą Szczepu,
4. odpowiada za realizację planu pracy Szczepu,
5. decyduje o najważniejszych przedsięwzięciach programowych
Szczepu,
6. doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną,
7. raz na dwa lata udziela absolutorium Komendantowi i Komendzie
oraz zatwierdza budżet i sprawozdanie finansowe Szczepu,
8. podejmuje uchwały w najważniejszych sprawach dotyczących
Szczepu.
27. Decyzje Rady i Komendy podejmowane są na zasadzie konsensusu, do
którego może dojść na drodze dyskusji. Jeśli pomimo starań
osiągnięcie go jest niemożliwe decyduje zwykła większość
w głosowaniu jawnym. Decyzje mogą być podejmowane z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zakładając
jednorodną formę.
28. Zbiórki Rady Szczepu są otwarte, chyba że Rada zadecyduje inaczej.
29. Konstytucja jest zmieniana przez szefów podstawowych jednostek
organizacyjnych wchodzących
skład szczepu. Do jej zmiany
wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej
2/3 z nich.
Konstytucję przyjęto na Zbiórce Rady Szczepu 20 IX 2016 r.
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