
 
REGULAMIN SZCZEPU PIKUJĄCEGO ORŁA 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Szczep Pikującego Orła jest dobrowolnym i równoprawnym związkiem jednostek 
organizacyjnych należących do Związku Harcerstwa Polskiego. 

2. Szczep Pikującego Orła działa w oparciu o Statut ZHP i inne regulaminy 
wewnątrzorganizacyjne. Regulamin Szczepu powstaje w celu uszczegółowienia i określenia 
spraw nieporuszonych w ogólnozwiązkowych dokumentach oraz w celu ujednolicenia pracy  
i działania w obrębie Szczepu. 

II. Władze, struktura i praca Szczepu 
 

1. Na czele Szczepu stoi Komendant Szczepu, który ma prawo mianowania i zwalniania 
zastępców Komendanta Szczepu, składu Kapituły Stopni Wędrowniczych oraz innych osób 
pełniących funkcje w Szczepie. 

2. Władzą ustawodawczą Szczepu jest Rada Szczepu zwoływana przez Komendanta Szczepu  
lub na wniosek szefów jednostek organizacyjnych działających w szczepie. 

3. W skład Rady Szczepu wchodzi: Komendant Szczepu, zastępcy Komendanta Szczepu, 
drużynowi, przyboczni, Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła oraz Przewodniczący 
Kapituły Stopni Wędrowniczych, szefowie zespołów funkcjonujących w Szczepie, 
magazynier. 

4. Prawo głosu w trakcie głosowania na Radzie Szczepu posiadają: Komendant Szczepu, 
zastępcy Komendanta Szczepu, drużynowi, Przewodniczący KPO oraz Przewodniczący KSW. 
Pozostali członkowie Rady Szczepu posiadają jedynie głos doradczy. 

5. Rada Szczepu odbywa się w momencie obecności co najmniej połowy osób posiadających 
czynne prawo głosu, w tym minimum dwóch drużynowych. 

6. Każdy na Radzie Szczepu posiada tylko jeden głos, niezależnie od ilości sprawowanych 
funkcji. 

7. Decyzje na Radzie Szczepu przyjmowane są większością głosów obecnych na radzie. 
8. Komendant Szczepu ma głos decydujący i może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie 

Szczepu bez zwoływania Rady Szczepu. W takim przypadku zobowiązany jest do 
poinformowania Rady Szczepu o podjętej decyzji. 

9. Protokoły z Rad Szczepu oraz rozkazy Komendanta są dokumentami ogólnodostępnymi. 
10. Programy jednostek oraz zespołów działających w Szczepie zatwierdzane są przez 

Komendanta Szczepu w miesiącu wrześniu rozpoczynającego się roku harcerskiego. 
11. Kadra przedsięwzięć ogólnoszczepowych lub organizowanych na większą skalę niż drużyna 

winna być zgłoszona i zatwierdzona podczas Rady Szczepu co najmniej miesiąc przed 
planowanym wydarzeniem.



III. Umundurowanie i ubiór członków Szczepu 
 

1. Umundurowanie członków Szczepu jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZHP, 
konstytucjami oraz regulaminami drużyn. 

2. Za mundur polowy Szczepu uważa się koszulkę szczepu i dolną część umundurowania ZHP. 
3. Podczas wydarzeń gdzie udział bierze co najmniej połowa jednostek wchodzących w skład 

szczepu, to Komendant Szczepu decyduje kiedy zakłada się koszulki szczepu. 
4. Rada Szczepu oraz Krąg Pikującego Orła za oficjalny polar szczepu przyjmują jednolity polar  

z naszytą na ramię plakietką Szczepu, zaprojektowaną na te właśnie potrzeby. Rodzaj polaru 
zatwierdzany jest przez Radę Szczepu. 

5. Szefowie zespołów funkcjonujących w Szczepie jako oznaczenie pełnionej funkcji noszą 
granatowy suwak na sznurze pełnionej funkcji podstawowej. 

6. Członkowie jednostek organizacyjnych działających w Szczepie, z wyłączeniem gromad 
zuchowych, jako oznaczenie przynależności do Szczepu noszą na mundurze następujące 
plakietki: „patki spadochronowe” (na kołnierzu) , „polandy” (na rękawach) oraz herb miasta 
Kielce (lewy rękaw). 

IV. Bieg harcerski 
 

1. Formą weryfikowania wiedzy harcerskiej na poszczególne stopnie harcerskie  
i starszoharcerskie jest bieg harcerski organizowany przez  Szczep. 

2. Bieg harcerski organizowany przez Szczep odbywa się raz w roku np. podczas Harcerskiej 
Akcji Letniej.  

3. Zaliczenie biegu ma miejsce przy zdobyciu 75% punktów z biegu. W uzasadnionych 
przypadkach, gdy harcerz / harcerka nie uzyska 75% punktów, drużynowy po konsultacji z 
Komendantem Szczepu oraz jego zastępcami, może zaliczyć harcerzowi / harcerce bieg na 
stopnie. 

4. W biegu biorą udział harcerze oraz harcerze starsi będący członkami Szczepu Pikującego 
Orła. 

5. Punktowymi na biegu mogą być jedynie osoby posiadające stopień wędrowniczy  
lub instruktorski. 

6. Osoby posiadające stopień samarytanki / ćwika mogą stanowić jedynie pomoc  
w trakcie przeprowadzania biegu. 

7. Pytania na bieg harcerski zatwierdzane są przez Radę Szczepu. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komendant Szczepu. 
2. Zmiany dokonywane w regulaminie Szczepu Pikującego Orła przyjmowane są przez Radę 

Szczepu.  
3. Członkowie Szczepu zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu,  

a drużynowych zobowiązuje się do zapoznania członków drużyn i gromad z Regulaminem. 


