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Statut Szczepu 305 Warszawskich Drużyn 

Harcerskich i Gromad Zuchowych 

- przyjęty przez Forum Szczepu 305 dnia 

26 września 2017 

Tekst jednolity z dnia 30 września 2021 roku. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Szczep 305 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Związku 

Harcerstwa Polskiego, jest jednostką organizacyjną działającą w strukturach 

Chorągwi Stołecznej ZHP i Hufca Warszawa-Żoliborz. Siedzibą szczepu jest 

Warszawa ul. J. Conrada 6.       

 

2. Szczep 305 nosi imię "Obrońców Żoliborza Armii Krajowej Żywiciel", a jego 

drużyny noszą imiona zgrupowań powstańczych Armii Krajowej na Żoliborzu: 

Żyrafa, Żubr, Żmija, Żbik, Żniwiarz, Żaglowiec oraz inne związane z bohaterami 

Powstania Warszawskiego. 

3. Obrzędową nazwą Szczepu 305 jest nazwa "WIR”. 

4. Szczep 305 jest dobrowolnym związkiem gromad, drużyn, kręgów i innych 

jednostek organizacyjnych ZHP. 

5. Barwami Szczepu 305 WDHiGZ są kolory żółty i czerwony, a chusty noszone 
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przez wszystkich członków szczepu są żółto-czerwone. Dopuszcza się inne 

barwy chust podczas Akcji Letnich. Każda jednostka szczepu dokonuje wyboru 

umundurowania zgodnego z regulaminem mundurowym ZHP. O planowanych 

zmianach w umundurowaniu jednostki każdy szef jednostki jest zobowiązany 

poinformować Radę Szczepu z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 2. Forum Szczepu 

1. Forum Szczepu stanowią: 

a. Drużynowi mianowani rozkazem komendanta hufca, 

b. Członkowie Komendy Szczepu, 

c. Mianowani przyboczni, 

d. Wędrownicy działający w drużynie wędrowniczej będącej częścią Szczepu 

305, 

e. Z prawem obserwatora i głosem doradczym – rodzice zuchów i harcerzy 

naszego szczepu, i inne osoby, które chcą działać w Szczepie i ukończyły 15 

lat. 

2. Forum zwoływane jest minimum raz na dwa lata przez Komendanta Szczepu. 

Komendant Szczepu jest zobowiązany niezwłocznie zwołać dodatkowo 

nadzwyczajne Forum Szczepu na wniosek Komendy Szczepu, 1/3 członków 

Forum Szczepu (czynne posiadających prawo głosu) lub 1/2 członków Rady 

Szczepu. 

3. Uchwały Forum Szczepu podejmowane są zwykłą większością głosów, w 

obecności, co najmniej 1/2 członków. 

4. Niezależnie od liczby pełnionych funkcji można posiadać tylko jeden głos 

podczas głosowania. 

 

5. Forum Szczepu: 

a. Wybiera Komendanta Szczepu, 

b. Wnioskuje o odwołanie Komendanta Szczepu, 

c. Podsumowuje kadencję Komendanta Szczepu, 

d. Dokonuje zmian w Statucie Szczepu. 

6. Prawo zgłaszania projektów zmian w Statucie Szczepu ma każdy członek Forum 

Szczepu. 

7. Pracami Forum Szczepu kieruje Komendant Szczepu z głosem decydującym lub 

wskazana przez niego osoba bez głosu decydującego. 
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§ 3. Rada Szczepu 

1. Radę Szczepu stanowią: 

a. Drużynowi, 

b. Przewodniczący Kręgów, 

c. Przewodniczący zespołów zadaniowych, 

d. Członkowie Komendy Szczepu. 

2. W Radzie Szczepu mają prawo brać udział przyboczni z prawem obserwatora i 

głosem doradczym chyba, że Rada Szczepu postanowi inaczej. Rada Szczepu 

może zaprosić na swoje spotkanie osoby niewymienione wyżej, z głosem 

doradczym. 

3. Rada Szczepu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej 1/2 członków. 

4. W wyjątkowych sytuacjach nieobecny członek Rady Szczepu może wskazać 

zastępcę z tej samej jednostki, przejmującego od niego prawo głosu. 

5. Niezależnie od liczby pełnionych funkcji można posiadać tylko jeden głos 

podczas głosowania Rady Szczepu. 

6. Rada Szczepu zbiera się na wniosek Komendanta Szczepu, Komendy Szczepu 

lub 1/3 członków Rady Szczepu.  

7. Rada Szczepu: 

a. Podejmuje decyzje w sprawach bieżącej działalności Szczepu, 

b. Decyduje o przyjęciu lub wykluczeniu jednostki organizacyjnej Szczepu 

305, 

c. Ustala kryteria oceny kadry oraz sposób nagradzania i karania kadry, 

d. Ustala zasady współzawodnictwa w Szczepie, 

e. Wyraża zgodę na przyjęcie lub zmianę imienia przez jednostkę wchodzącą 

w skład Szczepu 305, 

f. Ustala zasady odpłatności wyjazdu kadry obozu, kolonii i zimowiska w 

oparciu o system funkcjonujący w Szczepie. 

8. Przy radzie szczepu mogą działać zespoły zadaniowe związane z bieżącą 

działalnością szczepu. 

 

§ 4. Komenda Szczepu. 

1. Komendę Szczepu stanowią: 

a. Komendant Szczepu, 
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b. Funkcyjni Komendy Szczepu. 

2. Funkcyjni komendy szczepu powinni posiadać minimalnie stopień 

przewodnika.  

3. Strukturę i skład Komendy Szczepu zatwierdza Rada Szczepu na wniosek 

Komendanta Szczepu. 

4. Głosowanie dokonywane jest zwykłą większością głosów, w obecności 

przynajmniej ½ uprawnionych do głosowania. 

5. Wśród członków komendy powinien zostać wskazany instruktor 

odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowo-gospodarczych - skarbnik 

lub kwatermistrz. 

6. Komenda Szczepu: 

a. Przekazuje jednostkom działającym w szczepie rozkazy komendanta hufca i 

szczepu oraz informacje przekazywane przez komendę hufca i komendę 

chorągwi, 

b. Współopracowuje i realizuje plan pracy Szczepu, 

c. Prowadzi dokumentację Szczepu, 

d. Koordynuje proces kształcenia kadry, 

e. Realizuje zadania wynikające z podziału funkcji wewnątrz komendy, 

f. Kontroluje realizację planów pracy jednostek Szczepu i za zgodą 

zainteresowanych wprowadza korekty, wynikające z bieżącej pracy i 

potrzeb środowiska. 

 

§ 5. Komendant Szczepu. 

1. Szczepem kieruje i odpowiada za jego prace Komenda Szczepu, na której czele 

stoi Komendant Szczepu – pełnoletni instruktor wybierany przez szefów 

jednostek wchodzących w skład szczepu i mianowany na funkcję przez 

właściwego komendanta hufca. 

2. Komendant Szczepu musi posiadać odpowiednie przeszkolenie do pełnienia 

funkcji; wskazane jest by miał on minimum stopień podharcmistrza. 

3. Kadencja Komendanta Szczepu trwa 2 lata. Powinna ona zaczynać się wraz z 

początkiem roku harcerskiego. 

4. Komendant Szczepu: 

a. Kieruje bieżącą działalnością szczepu, 

b. Odpowiada za przygotowanie, realizację oraz podsumowanie realizacji 
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planu pracy w szczepie, 

c. Reprezentuje Szczep, 

d. Odpowiada za majątek, gospodarkę i zobowiązania finansowe Szczepu 

wspólnie z kwatermistrzem lub skarbnikiem, 

e. Wydaje rozkazy, 

f. Odpowiada za prowadzenie dokumentacji szczepu, 

g. Wnioskuje do Rady Szczepu o zatwierdzenie składu Komendy Szczepu, 

h. Przygotowuje swojego następcę, 

i. Wnioskuje w przedmiocie zaliczenia służby instruktorskiej instruktorom 

szczepu niepełniącym funkcji podstawowych jednostek organizacyjnych. 

5. Komendant szczepu jest wspierany w realizacji swych zadań przez Komendę 

Szczepu. 

 

§ 6. Postanowienia Końcowe 

1. Szczep 305 działa w oparciu o statut ZHP, instrukcję działania szczepu ZHP, i 

inne dokumenty wewnętrzne Związku Harcerstwa Polskiego. 


