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Konstytucja SHDS – tekst jednolity  

uchwalona 21.05.2009 roku na  Radzie Szczepu 

z zatwierdzonymi zmianami 07.09.2015 roku. 

 

KONSTYTUCJA  

SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa naszego środowiska to: „Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich”.  

SHDS tworzą następujące jednostki: 

- 39 Gromada Zuchowa „Wilczki Morskie” 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi 

- 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Młode Sokolęta” 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi 

- 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki”  

  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie 

- 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta”  

  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie 

- 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki-Macierz”  

  przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie 

- 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta-Macierz”  

  przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie 

- 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół” 

- 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół Wędrowny”  

- Krąg Starszyzny i Instruktorów 

- Harcerski Klub Kulinarny 

- Kapituła Stopni Wędrowniczych 

2. Obrzędowość każdej jednostki nawiązuje do  tradycji Polskiego Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. 

§ 2 

1. Zmiana obrzędowości gromady/drużyny (nawiązanie do Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”) jest niemożliwa.  
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2. Każda gromada/drużyna z zatwierdzoną przez Komendanta Szczepu nazwą  

i obrzędowością nie może odłączyć się ze struktur Szczepu.  

3. Patronem Szczepu jest gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Kadrę Szczepu 

zobowiązuje się do pracy z Bohaterem w życiu codziennym jednostek.  

 

ROZDZIAŁ 2. 

Charakter, cele i środki działania 

§ 3 

1. Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich 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. 

3. Każdy członek Szczepu ma wytyczoną służbę harcerską. 

4. Służba członków należących do Szczepu polega na: pielęgnowaniu tradycji 

historyczno-kulturalnych Polski i Pruszkowa.  

§ 4 

1. Szczep działa przy Pruszkowskim Towarzystwie Kulturalno-Naukowym, 

wspomagając jego cele i działania. 

 

ROZDZIAŁ 3. 

Hymn, odznaki, symbole, mundury organizacyjne 

§ 5 

 

1. Pieśnią Szczepu jest utwór Jana Pietrzaka „Taki Kraj”. 

§ 6 

1. Każda gromada/drużyna ma takie samo umundurowanie:  

- dla zuchów: czarne spodnie, lub spódnicę (uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 

108/2007), bordową chustę, a na niej adekwatną do grupy naszywkę, ciemne buty, 

bordowy beret i brzozowy pierścień. 

- dla harcerzy: czarne spodnie, lub spódnicę (uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 

108/2007), czarne buty, bordową chustę, a na niej adekwatną do grupy naszywkę, 

bordowy beret, brzozowy pierścień oraz kurtki szczepowe (szare z emblematem 

Szczepu). 

- dla harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów: czarne, wpuszczone w buty 

spodnie, lub spódnicę (uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 108/2007), czarne buty za 

kostkę typu wojskowego, bordową chustę, a na niej adekwatną do grupy naszywkę, 
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bordowy beret, pelerynę sokolą (uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 108/2007),  

brzozowy pierścień oraz kurtki szczepowe (szare z emblematem Szczepu). 

2. Umundurowanie jest zgodne z regulaminem ZHP, a każde odstępstwo następuje po 

uzyskaniu zgody GK. 

3. Każdy harcerz/harcerka w Szczepie nosi szary sznur, jeśli jest szeregowym członkiem 

ZHP. 

4. Każdy harcerz/harcerka w Szczepie nosi oznaczenia stopni na naramiennikach, jeśli 

posiada stopień. 

5. Każdy członek SHDS, który nie złożył Przyrzeczenia Harcerskiego zrealizuje zadania 

na tzw. „próbę na lilijkę” .   

6. „Próba na lilijkę” jest określona odrębnymi przepisami i stanowi załącznik nr 1 do 

Konstytucji. 

7. Zuchy naszą bordowe nakładki na naramiennikach.  

8. Harcerze noszą bordowe nakładki na naramiennikach do momentu przyznania 

zabudowanych bordowych  naramienników rozkazem drużynowego.  

9. Przyznanie „zabudowanych naramienników” jest określone odrębnymi przepisami i 

stanowi załącznik nr 2 do Konstytucji. 

10. Dodatkowe zasady regulujące kwestię umundurowania Szczepu, niezawarte  

w regulaminie mundurowym ZHP stanowi załącznik nr 5 do Konstytucji. 

§ 7 

1. Każda gromada/drużyna, mimo dużej spójności Szczepu tworzy swoje odrębne 

tradycje i zwyczaje. 

2. Każda drużyna ma obowiązek posiadać proporzec gromady/drużyny. 

3. Sztandar Szczepu jest własnością ZHP przekazaną w zarząd Szczepu. Jest on 

głównym środkiem reprezentacyjnym.  

4. W każdej drużynie trwa współzawodnictwo, wyróżniające  harcerza/harcerkę za 

najlepszą postawę w drużynie .Wyróżniony harcerz/harcerka otrzymują tytuł: 

„Sokolęcie/Sokół Roku….”. Wyniki współzawodnictwa są ogłaszane co roku przed 

Harcerską Akcją Letnią.  

5. Przyznanie tytułu „Sokolęcie/Sokół Roku …” jest określone odrębnymi przepisami i 

stanowi załącznik nr 3 do Konstytucji. 

 

ROZDZIAŁ 4. 

Członkostwo  

§ 8 

 

1. Członkiem SHDS może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP  

i działania zgodnego z zasadami i celami Związku.  

2. W chwili przyjęcia w poczet członka Szczepu przyjęty zobowiązuje się do dostarczenia 

pisemnie zgody rodziców/prawnych opiekunów, jeśli nie ukończył 16 lat.  
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3. Zgoda musi być podpisana na karcie kwalifikacyjnej Szczepu. 

4. Każdy członek Szczepu ma obowiązek wypełnić kartę kwalifikacyjną Szczepu. 

5. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich, 

w tym nieopłacenia składek członkowskich. 

6. Harcerz który otrzymał dwie nagany jest skreślany z listy członków Szczepu.  

7. Przepisy dotyczące udzielania nagan są określone odrębnymi przepisami i stanowi 

załącznik nr 4 do Konstytucji. 

8. Skreślenie dyscyplinarne członków Szczepu powoduje pozbawienie praw 

członkowskich. 

§ 9 

1. Każdy przyboczny i drużynowy Szczepu  nie będący instruktorem  ma obowiązek być 

członkiem 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół”.  

2. Dla harcerza/harcerki nie będącego instruktorem drużyna ta jest traktowana, jako 

jednostka macierzysta i podstawowa. Zgodnie z metodą harcerską każdy członek nie 

będący instruktorem musi dbać przede wszystkim o własny rozwój, który będzie 

prowadzony w 41 PDH „Sokół”. 

3. Każdy instruktor Szczepu ma obowiązek być członkiem Kręgu Starszyzny i 

Instruktorów. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju instruktorskiego i 

budowania wspólnoty kadrowej.  

 

§ 10 

 

1. Każdy zuch/harcerz/harcerka, która 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. Przejście do drużyny wyższej wiekowo następuje: 

- w wieku 9  lat – z 39 GZ do 40 PDH 

- w wieku 13 lat z  40 PDH do 41 PDH „Sokół” 

- w wieku 16 lat z 41 PDH „Sokół” do 41 PDH „Sokół Wędrowny” 

- w wieku 21 lat z 41 PDH „Sokół Wędrowny” do Kręgu Starszyzny i Instruktorów 

3. W każdej drużynie / gromadzie istnieje wewnętrzna przysięga, jako obrzędowe 

przyjęcie do drużyny. 

4.  po złożeniu przysięgi zuch / harcerz otrzymuje emblemat-znak gromady/drużyny do 

naszycia na chustę. 

5. Przysięga jest indywidualna dla każdej gromady/drużyny szczepu. 
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ROZDZIAŁ 5 

Władze, Struktura 

§ 11 

1. W skład Rady Szczepu wchodzą: przyboczni, drużynowi, funkcyjni Szczepu powołani 

rozkazem komendanta Szczepu,  instruktorzy ZHP oraz osoby pełniące funkcje 

powołane rozkazem komendanta Hufca, Chorągwi, lub Naczelnika - będące 

członkami Szczepu.  

2. W skład komendy Szczepu wchodzą: komendant, zastępcy komendanta i skarbnik. 

3. Wszystkie istotne decyzje podejmowane są podczas Rady Szczepu. Komenda Szczepu 

nie spotyka się na odrębnych posiedzeniach i nie podejmuje decyzji poza Radą 

Szczepu.  

§ 12 

1. Każdy drużynowy w Szczepie jest zostaje mianowany  zastępcą komendanta. Gdy 

rezygnuje z funkcji drużynowego, zostaje zwolniony z funkcji zastępcy komendanta. 

2. Komendant w wyjątkowych sytuacjach może powołać kolejnego zastępcę, który nie 

jest drużynowym. 

3. Każdy harcerz, który będzie mianowany na zastępowego i przybocznego, musi przejść 

okres próbny. 

§ 13 

1. Kwestie poddawane głosowaniu na Radzie Szczepu są rozstrzygane zwykłą 

większością głosów. Liczbę głosów ustala się na podstawie aktualnego stanu Rady 

Szczepu.  

 

 

ROZDZIAŁ 6  

Majątek, Gospodarka 

§ 14 

1. Majątek sprzętowy Szczepu jest spisany w księdze inwentarzowej Szczepu. 

2. Za majątek odpowiada kwatermistrz Szczepu. 

3. Wydzierżawienie, lub użyczenie sprzętu może nastąpić na wniosek komendy lub 

kwatermistrza hufca, lub za zgodą komendy i kwatermistrza Szczepu. 

4. Środki finansowe nie wykorzystane do zakończenia HAL zostają zagospodarowane 

zgodnie z decyzją Komendy Szczepu.   
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ROZDZIAŁ 7 

Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Zmiana Statutu / Konstytucji podejmuje Rada Szczepu większością 2/3 głosów w obecności 

co najmniej połowy osób uczestniczących w posiedzeniu z głosem decydującym. 
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załącznik nr 1  

do Konstytucji Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 

 

1. Zdobywanie lilijki harcerskiej w Szczepie jest formą próby harcerza.  

2. Do zdobywania lilijki harcerskiej mogą przystąpić harcerze, harcerze starsi i 

wędrownicy, którzy:  

- dostarczyli kartę kwalifikacyjną Szczepu, 

- złożyli przysięgę wewnętrzną swojej drużyny, 

- otrzymali upoważnienie do noszenia zabudowanych pagonów, 

- posiadają mundur harcerski, 

- nie złożyli Przyrzeczenia Harcerskiego. 

3. W celu zdobycia lilijki harcerskiej członek Szczepu wykonuje wszystkie zawarte w 

próbie zadania.  Dzięki próbie harcerz/harcerz starszy/wędrownik dąży do:  

- zdobycia niezbędnej  i podstawowej wiedzy oraz umiejętności harcerskich,  

- czynnego udziału w życiu drużyny,  

- umiejętności pogodzenia wszystkich obowiązków życiowych,  

- odpowiedniej postawy ogólnej. 

4. Próba na lilijkę jest dostosowana do każdego pionu metodycznego pod względem 

poziomu trudności.   

5. Drużynowy upoważnia do noszenia lilijki harcerskiej w rozkazie drużyny. Dzieje się 

to po zakończonej pozytywnie próbie „na lilijkę” (tzw. próbie harcerza).  
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załącznik nr 2  

do Konstytucji Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 

 

1. Do zdobywania zabudowanych naramienników mogą przystąpić harcerze, harcerze 

starsi i wędrownicy, starszyzna i instruktorzy, którzy:  

- dostarczyli kartę kwalifikacyjną Szczepu, 

- złożyli przysięgę wewnętrzną swojej drużyny (nie dotyczy Kręgu), 

- posiadają mundur harcerski. 

2. W celu zdobycia zabudowanych naramienników członek Szczepu powinien wykazać 

się odpowiednią postawą ogólną, chęcią do działania i aktywnością w życiu drużyny. 

3. Drużynowy upoważnia do noszenia zabudowanych naramienników w rozkazie 

jednostki.  
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załącznik nr 3  

do Konstytucji Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 

 

4. Śródroczne współzawodnictwo wyróżniające harcerza/harcerkę z najlepszą postawą w 

drużynie jest zakończone nadaniem tytułu „Sokolęcie/Sokół roku ……” oraz 

wręczeniem odznaki. 

5. Tytuł przyznawany jest za cały rok działalności na zbiórce podsumowującej dany rok 

harcerski – w czerwcu. Do punktacji wlicza się również działalność podczas lata 

poprzedzającego dany rok harcerski. 

6. Liczbę zebranych punktów przez poszczególnych członków danej drużyny będzie się 

odczytywać tylko przy podsumowaniu roku harcerskiego i wręczeniu odznaki. Do 

spisu punktacji podczas roku harcerskiego ma wgląd tylko kadra danej drużyny.  

7. O tytuł „Sokolęcia/Sokoła Roku” mogą starać się tylko szeregowi i zastępowi w danej 

drużynie.   
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załącznik nr 4  

do Konstytucji Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 

 

System kar w Szczepie: 

1. Upomnienie ustne, 

2. Upomnienie w rozkazie/uchwałą na Radzie Szczepu, 

3. Naganna ustna, 

4. Pierwsza nagana w rozkazie, 

5. Odebranie barw i zawieszenie w prawach członka, 

7. Druga nagana w rozkazie i dyscyplinarne skreślenie z listy członków. 
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załącznik nr 5  

do Konstytucji Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 

 

Ze względu na propagowanie schludności, skromności i jednolitości w środowisku 

członkowie Szczepu: 

1. Noszą uczesane, spięte włosy jeśli ich długość to umożliwia, 

2. Mają pomalowane paznokcie na odcień delikatny, skromny i niezbyt odcinający się, np. 

beżowy, różowy, jasnobrązowy, biały itp., 

3. Noszą krótkie kolczyki w uszach, 

4. Mają delikatny, niewulgarny makijaż na twarzy, 

5. Nie mają zbyt wielu ozdób (wielu kolorowych bransoletek) na nadgarstkach i na szyi. 

 


