KONSTYTUCJA
Szczecińskiego Szczepu
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
„Watra” im. Szarych Szeregów

Przyjęta przez Radę Szczepu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

PREAMBUŁA
W celu zachowania wartości przyświecających od trzydziestu lat instruktorkom
i instruktorom wywodzącym się ze szczecińskich jednostek Związku Harcerstwa
Polskiego rok założenia 1918 oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
w celu kultywowania tradycji Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego
„Dęby”,
w celu utrwalenia zwyczajów jednostek Szczecińskiego Szczepu Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej „Watra” im. Szarych Szeregów,
oraz w celu zacieśniania współpracy wspólnoty zuchenek i zuchów, harcerek
i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, harcerek starszych i harcerzy starszych,
instruktorek i instruktorów oraz członków współdziałających zrzeszonych lub
wspierających

szczecińskie

jednostki

Związku

Harcerstwa

Rzeczypospolitej

o numerach 8, a także 6 i 7,
uwzględniwszy treść pierwszej Konstytucji Szczecińskiego Szczepu Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej „Watra” im. Szarych Szeregów przyjętej przez Krąg
Watry 27 stycznia 2010 roku oraz uwzględniwszy zmiany przyjęte przez Krąg Watry
w dniach 22 czerwca 2011 roku oraz 16 października 2015 roku,
uchwala się niniejszą Konstytucję Szczecińskiego Szczepu Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej „Watra” im. Szarych Szeregów.
Dział I
Symbole
Artykuł 1.
1. Konstytucja Szczecińskiego Szczepu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
„Watra” im. Szarych Szeregów, zwana dalej Konstytucją Szczepu, stanowi zbiór
wartości, tradycji i zwyczajów Szczecińskiego Szczepu Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej „Watra” im. Szarych Szeregów.
2. Konstytucja zawiera załączniki jawne, które są publicznie dostępne oraz załączniki
niejawne, które są dostępne wyłącznie dla członków Rady Szczepu i dla władzy
uprawnionej przez właściwe regulaminy do rozwiązania szczepu.

Artykuł 2.
1. Szczeciński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Watra” im. Szarych
Szeregów, zwany dalej Szczepem, jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, zwanego dalej Związkiem lub ZHR.
2. Szczep działa na terenie Szczecina.
Artykuł 3.
Barwą Szczepu jest brąz stanowiący barwę pierwszych drużyn środowiska.
Artykuł 4.
Godło Szczepu przedstawia po lewej stronie profil szczecińskiego gryfa — symbol
naszej

małej

ojczyzny,

pośrodku

„kotwicę”

—

symbol

Polski

Walczącej,

przypominający patronów naszych drużyn oraz Szczepu, po prawej stronie watrę —
nawiązującą do nazwy szczepu oraz idei wędrowniczej. Tło godła jest zielone, w górnej
części zawiera napis „Szczeciński Szczep ZHR Watra”.
Artykuł 5.
1. Szczep nosi imię Szarych Szeregów — bohaterów Powstania Warszawskiego.
Prawo do noszenia imienia Szczep zdobył w 2010 roku po zakończeniu kampanii
bohater.
2. Patronami jednostek wchodzących w skład Szczepu są harcerki i harcerze
Szarych Szeregów.
3. Członkowie Szczepu mogą obierać sobie za patronów harcerki i harcerzy Szarych
Szeregów. Decyzję w tym zakresie podejmuje właściwa drużynowa lub właściwy
drużynowy.
Artykuł 6.
1. Szczep ma prawo posiadania sztandaru.
2. Sztandar jest symbolem ideowych treści harcerstwa. Wskazuje wartości, które nas
łączą. Jest znakiem instruktorek i instruktorów, harcerek starszych i harcerzy
starszych, wędrowniczek i wędrowników, harcerek i harcerzy, zuchenek i zuchów oraz
członków współdziałających — wszystkich członków Szczepu. Jego posiadanie jest
dla nas wyróżnieniem.

3. Prawy płat sztandaru jest w kolorze białym i znajduje się na nim krzyż kawaleryjski
koloru czerwonego, w który wpisany jest Krzyż Harcerski odpowiadający stopniowi
Harcerki Rzeczypospolitej i Harcerza Rzeczypospolitej. Wokół Krzyża Harcerskiego
umieszczony jest napis „Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej”. Pomiędzy ramionami
krzyża kawaleryjskiego, w rogach płatu na białym polu, znajdują się daty: 1990 — rok
powołania pierwszej drużyny środowiska, 2001 — rok odnowienia środowiska, 2010
— rok przyznania sztandaru oraz lilijka ZHR. Lewy płat sztandaru jest w kolorze
brązowym i znajduje się na nim godło Szczepu. Nad godłem umieszczony jest napis
„Szczeciński Szczep ZHR Watra”, pod nim napis „im. Szarych Szeregów”. Frędzle,
którymi obszyty jest płat sztandaru, są w kolorze brązowym. Płat sztandaru posiada
wymiary 80 cm x 80 cm. Drzewiec Sztandaru zakończony jest lilijką harcerską. Szczep
występuje ze sztandarem podczas ważnych uroczystości, a w szczególności:
1) podczas Przyrzeczenia Harcerskiego, Obietnicy Zuchowej obrzędu przyznania
naramiennika wędrowniczego oraz innych uroczystości harcerskich,
2) z okazji świąt narodowych,
3) na polecenie Szczepowego.
4. Sztandar przechowywany jest w gablocie umieszczonej na honorowym miejscu
w najbardziej godnym i bezpiecznym pomieszczeniu Szczepu. Powinien być używany
oraz przechowywany z należytym szacunkiem.
5. Za odpowiednie występowanie ze sztandarem oraz godne i bezpieczne jego
przechowywanie odpowiada Szczepowy. Do wszystkich czynności związanych ze
Sztandarem Szczepowy może upoważnić odpowiednią liczbę harcerek w stopniu co
najmniej tropicielki lub harcerzy w stopniu co najmniej wywiadowcy, wyróżniających
się odpowiedzialnością oraz bardzo dobrą znajomością musztry.

Dział II
Tradycje Szczepu
Rozdział 1
Korzenie
Artykuł 7.
Nasze środowisko wyrosło z tradycji Ruchu Harcerskiego — Pomorskiej Chorągwi
Harcerzy „Klonowy Liść” i Hufca Terenowego „Dęby”. Elementy, które wówczas
odegrały istotną rolę i pozostały w naszej tradycji to:
1) Szare Szeregi, od których uczono się pracy w harcerskiej trzeciej konspiracji lat
1945-1989. Dziś harcerki i harcerze z trudnych czasów są dla nas wzorem
umiłowania ojczyzny;
2) metoda salezjańska, przez którą rozumiemy pedagogikę świętego Jana Bosko
oraz tradycje Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego Dęby.
Artykuł 8.
Szczep pielęgnuje tradycje Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego
„Dęby”, opierając na nich niektóre własne tradycje. Wykaz zwyczajów znajduje się
w załączniku numer 1 do Konstytucji.
Artykuł 9.
Za początek działania Szczepu uznaje się rok 1990, kiedy to została powołana
pierwsza drużyna środowiska — 8 Szczecińska Drużyna Harcerzy. W następnych
latach drużyna zdobyła patronów: Andrzeja i Jana Romockich oraz przyjęła nazwę
„Iskra”. W 2001 roku przeniosła się ona na Gumieńce i przekształciła w gromadę
zuchów. W 2002 roku z zuchów powstał zastęp harcerzy, przekształcony w 2003 roku
w 8 Szczecińską Drużynę Harcerzy „Płomień”. W tym roku został również powołany
Szczep.

Rozdział 2
Tradycje szaroszeregowe
Artykuł 10.
Szczep kultywuje tradycje szaroszeregowe, a w szczególności:
1) pierwszeństwo

obowiązków

rodzinnych

i

szkolnych

(zawodowych)

nad

harcerskimi — osoba niedopełniająca obowiązków nie ma prawa uczestniczenia
w wydarzeniach;
2) organizowanie przyrzeczeń, obietnic i przyjęć do jednostki — w miarę możliwości
— w rocznice wielkich świąt narodowych lub inne ważne dla nas dni, najlepiej po
zachodzie słońca lub przed wschodem. Ważne daty obejmują w szczególności:
a) 22 stycznia — rocznica powstania styczniowego,
b) 31 stycznia — wspomnienie św. Jana Bosko,
c) 12 luty — rocznica powstania ZHR,
d) 22 luty — Dzień Myśli Braterskiej; rocznica urodzin Roberta Baden Powella,
e) 23 luty — wspomnienie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
f)

26 marca — rocznica akcji pod arsenałem (Meksyk II),

g) 23/24 kwietnia — święto św. Jerzego,
h) 3 maja — rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
i)

22 maja — rocznica pierwszego rozkazu skautowego na ziemiach polskich,

j)

24 czerwca — rocznica bitwy pod Cedynią,

k) 15 lipca — rocznica bitwy pod Grunwaldem,
l)

1 sierpnia — rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,

m) 12 sierpnia — rocznica Bitwy Warszawskiej — cudu nad Wisłą,
n) 1 września — rocznica wybuchu II Wojny Światowej,
o) 17 września — rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę.
p) 27 września — rocznica powstania Szarych Szeregów,
q) 11 listopada — rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę,
r)

29/30 listopada — rocznica powstania listopadowego; święto Szczepu,

s) 17 grudnia — rocznica wydarzeń grudniowych 1970 roku w Szczecinie
t)

27 grudnia — rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego;

3) punktualność — dokładamy starań, aby na każdą zbiórkę, umówione spotkanie
przychodzić dokładnie o czasie (nie wcześniej, nigdy później — jak w konspiracji).

Rozdział 3
Świadectwo wiary i pedagogika Świętego Jana Bosko
Artykuł 11.
Troską wszystkich instruktorek i instruktorów Szczepu, zwłaszcza Szczepowego jest
ukazywanie własnym życiem i podejmowanymi działaniami właściwej hierarchii
wartości, w której Bóg zajmuje najwyższe miejsce. Istotną rolę odgrywa tu współpraca
z kapelanem, jego obecność w czasie obozu, organizacja harcerskich dni skupienia.
Artykuł 12.
Instruktorki i instruktorzy Szczepu wychowanie metodą harcerską wspierają
pedagogiką Świętego Jana Bosko, obejmującą w szczególności
1) koncentrowanie wysiłków wychowawczych na ludziach młodych i zaniedbanych,
w myśl sentencji „Wystarczy, że jesteście młodzi abym was kochał”;
2) asystencję — serce metody salezjańskiej. Cechuje ją obecność wychowawcy przy
wychowanku i łącząca ich relacja zaufania. Ksiądz Bosko surowiej traktował
pozostawienie wychowanków samych niż opuszczenie modlitw zakonnych.
Artykuł 13.
1. Szczep respektuje postanowienia § 4 ust. 4 Statutu Związku i nie wymaga od
swoich członków bycia chrześcijanami, bowiem celem Związku nie jest stowarzyszanie
chrześcijan, a wychowanie młodych ludzi zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z właściwymi dokumentami Związku, od
instruktorek i instruktorów Szczepu wymaga się praktykowania wiary w kościele
powszechnym, w szczególności uczestnictwa w sakramentach, by swoją postawą byli
wzorem dla członków Szczepu.
Rozdział 4
Sprawności i próby
Artykuł 14.
Szczep posiada własne sprawności i próby, których opisy znajdują się w załączniku
numer 2 do Konstytucji. Opisy sprawności i prób jednostek Szczepu znajdują się

w odpowiednich załącznikach niejawnych do Konstytucji opisujących tradycje
jednostek.
Artykuł 15.
1. Nowe sprawności i próby wprowadza rozkazem Szczepowy na wniosek
komendanta właściwej jednostki, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1 pkt 5.
2. Uprawnienie określone w ust. 1 nie zwalnia komendantów jednostek od
obowiązków określonych we właściwych regulaminach sprawności.
Rozdział 5
Przyrzeczenie harcerskie
Artykuł 16.
1. Przyrzeczenie harcerskie jest najważniejszym wydarzeniem dla harcerki
i harcerza, a tym samym świętem całego Szczepu.
2. Sprawą honoru wszystkich instruktorek i instruktorów Szczepu jest troska
o właściwe przeprowadzenie Przyrzeczenia, a w szczególności:
1) wybranie godnego miejsca;
2) zapewnienie ognia;
3) zapewnienie symbolu narodowego;
4) przygotowanie właściwej oprawy.
3. W przyrzeczeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które same złożyły już
Przyrzeczenie, w szczególności wszystkie harcerki albo harcerze z jednostki oraz
wszystkie instruktorki lub instruktorzy Szczepu.
4. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do Obietnicy zuchowej oraz do
obrzędu przyznania naramiennika wędrowniczego.
Rozdział 6
Obozy
Artykuł 17.
Drużynowe i drużynowi oraz wszystkie instruktorki i wszyscy instruktorzy Szczepu
wspierają się w przygotowaniu i przeprowadzeniu Harcerskiej Akcji Letniej Szczepu.
W przypadku braku możliwości organizacji samodzielnych obozów jednostek, Szczep

organizuje zgrupowanie obozów, w którym mogą wziąć udział wszystkie jednostki
Szczepu. Udział w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu jest sprawą honoru
instruktorów Szczepu. Należy dołożyć starań, aby zachować jedność między
odrębnymi akcjami jednostek, w szczególności kolonią zuchową, obozem stałym
harcerzy i obozem wędrownym wędrowników.
Artykuł 18.
Instruktorki i instruktorzy Szczepu powinni dołożyć wszelkich starań, by na obozie
obecny był kapelan, a codziennie była odprawiana Msza Święta. Msze Święte
bezwzględnie muszą odbywać się w każdą niedzielę i święto.
Artykuł 19.
1. Nawiązując do tradycji obozów Campo don Bosco Salezjańskiego Ruchu
Programowo-Metodycznego „Dęby” kadra i uczestnicy Harcerskiej Akcji Letniej
Szczepu zdobywają plakietkę.
2. Plakietka ma kształt koła o średnicy odpowiedniej do umieszczenia na kieszeni
munduru. Pośrodku znajduje się godło Szczepu albo lilijka ZHR, na górze
umieszczony jest napis określający Harcerską Akcję Letnią Szczepu, w szczególności
„Zgrupowanie obozów”, „Kolonia”, „Obóz” albo „Obóz wędrowny” oraz słów
określających organizatora, w szczególności „Szczepu Watra” albo „ZHR”, zaś na dole
umieszczony jest napis oznaczający miejsce i rok akcji.
3. Plakietkę można zdobyć raz w roku za udział w Harcerskiej Akcji Letniej Szczepu.
4. Kolor plakietki oznacza kolejną akcję letnią, w której wzięła udział dana osoba.
Plakietki odzwierciedlają doświadczenie obozowe, zatem uwzględnia się nie tylko
Harcerskie Akcje Letnie organizowane przez Szczep. Kolejne akcje oznaczane są
następującymi kolorami:
1) pierwsza — biały,
2) druga — szary,
3) trzecia — brązowy,
4) czwarta — jasnoniebieski lub błękitny,
5) piąta — granatowy,
6) szósta — czarny,
7) siódma — zielony,
8) ósma — bordowy,

9) dziewiąta — czerwony,
10) dziesiąta — żółty lub złoty.
5. Od jedenastej akcji letniej otrzymuje się żółtą lub złotą plakietkę, na której można
wyszyć kolejny numer Harcerskiej Akcji Letniej, w której się uczestniczy.
6. W przypadku organizowania obozu Campo don Bosco, plakietki stosuje się
zamiennie z plakietkami „Campo don Bosco”.
Artykuł 20.
Szczep kultywuje tradycje obozowe wywodzące się z tradycji Campo don Bosco.
Zostały one opisane w załączniku numer 3 do Konstytucji.
Rozdział 6
Umundurowanie
Artykuł 21.
Szczep respektuje regulaminy mundurowe uchwalone przez właściwe władze
Związku, zaś poniższe przepisy stanowią jedynie ich dopełnienie.
Artykuł 22.
Jednostki Szczepu stosują umundurowanie adekwatne do pory roku, to znaczy letnie
i zimowe. Odstępstwa od tej zasady nie usprawiedliwia pełnienie warty ani udział
w apelu czy Przyrzeczeniu.
Artykuł 23.
1. Na lewym rękawie bluzy mundurowej przyszyta jest plakietka z godłem Szczepu,
plakietka Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego Dęby (w przypadku
przynależności do Ruchu) i lilijka

instruktorska

(w przypadku

instruktorek

i instruktorów).
2. Na prawym rękawie bluzy mundurowej może być przyszyta plakietka
z pseudonimem patrona, którego obrał sobie członek Szczepu.
3. Rękawy bluzy mundurowej są zawsze podwinięte na znak gotowości do służby.
4. Wywijki są w kolorze brązowym.

Artykuł 24.
1. Plakietkę Szczepu mogą otrzymać członkowie Szczepu.
2. Drużynowi w próbach harcerki, harcerza (tzw. „próby na biszkopta”) lub w innych
odpowiednich próbach uwzględniają zadania weryfikujące znajomość podstawowych
informacji na temat Szczepu, w szczególności: kiedy powstał Szczep, jakie jednostki
należą do Szczepu, kto jest Szczepowym.
Dział III
Członkowie Szczepu
Artykuł 25.
1. Do Szczepu mogą należeć szczecińskie gromady zuchenek i gromady zuchów,
drużyny harcerek i drużyny harcerzy, drużyny wędrowniczek i drużyny wędrowników
spełniające łącznie poniższe warunki:
1) noszące numer 8, a także 6 i 7,
2) działające w zgodzie z tradycjami określonymi w Konstytucji Szczepu;
3) zdobywające lub posiadające patrona z Szarych Szeregów
2. Do Szczepu mogą należeć także kręgi harcerstwa starszego i kręgi instruktorskie
działające w zgodzie z tradycjami określonymi w Konstytucji Szczepu;
3. Osoba będąca członkiem jednostki należącej do Szczepu jest członkiem Szczepu.
4. Do Szczepu mogą należeć harcerki starsze i harcerze starsi, instruktorki
i instruktorzy

oraz

członkowie

współdziałający

niezrzeszeni

w

jednostkach

wskazanych w ust. 1 i 2, pod warunkiem kultywowania tradycji określonych w
Konstytucji Szczepu
Artykuł 26.
Nowych członków Szczepu przyjmuje rozkazem Szczepowy z zastrzeżeniem art. 29
ust. 1 pkt 6.
Dział IV
Organy Szczepu
Artykuł 27.
Organami Szczepu są:

1) zbiórka wyborcza;
2) Rada Szczepu;
3) Szczepowy.
Artykuł 28.
1. Zbiórka wyborcza:
1) przyjmuje sprawozdanie Szczepowego i udziela mu absolutorium;
2) wybiera kandydata lub kandydatkę na Szczepowego;
3) odwołuje Szczepowego;
4) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Szczepu.
2. Zbiórkę wyborczą zwołuje Szczepowy lub Rada Szczepu.
3. Członkami zbiórki wyborczej są członkowie Rady Szczepu.
4. Zbiórka wyborcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
art. 28 ust. 1 pkt 3, kiedy decyzja zapada większością 2/3 głosów w obecności
przynajmniej połowy członków zbiórki wyborczej.
5. Zbiórka wyborcza odbywa się co roku na przełomie sierpnia i września lub
ewentualnie w innym dogodnym terminie. Zbiórka wyborcza może odbyć się w razie
potrzeby przed upływem roku.
Artykuł 29.
1. Rada Szczepu:
1) stoi na straży tradycji Szczepu;
2) troszczy się o ciągłość istnienia środowiska;
3) jest organem doradczym i kontrolnym Szczepowego;
4) dokonuje wykładni Konstytucji Szczepu;
5) wyraża zgodę na zmianę załączników do Konstytucji Szczepu;
6) wyraża zgodę na przyjęcie do Szczepu nowych członków;
7) zatwierdza plan pracy Szczepu zaproponowany przez Szczepowego lub uchwala
własny;
8) zmienia, uchyla i uchwala nową Konstytucję Szczepu;
2. Rada Szczepu składa się ze Szczepowego, wszystkich instruktorek i instruktorów
należących do Szczepu oraz osób pełniących obowiązki komendantów jednostek
należących do Szczepu.

3. Na spotkanie Rady Szczepu za zgodą Szczepowego mogą być zapraszani
przyboczni i harcerze starsi. Nie biorą oni udziału w głosowaniach.
4. Rada Szczepu spotyka się w razie potrzeby.
5. Decyzje Rady Szczepu nie są sformalizowane i w szczególności mogą przybrać
formę milczącej zgody, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Decyzję określone w ust. 1 pkt 8 Rada Szczepu podejmuje w formie uchwały,
zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady
Szczepu, z zastrzeżeniem ust. 7. Głosować można za pośrednictwem pełnomocnika.
7. Decyzje Rady Szczepu mogą być podejmowane za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, przy czym spełnione muszą być łącznie następujące
warunki:
1) zagadnienie musi zostać przedstawione w taki sam sposób każdemu z członków
Rady Szczepu na adres e-mail, komunikator lub numer telefonu przez niego
używane;
2) czas na udzielenie odpowiedzi lub oddanie głosu musi wynieść nie mniej niż 72
godziny od przesłania zagadnienia;
3) jeśli zagadnienie wymaga głosowania, pytanie musi być tak sformułowane, by dało
się na nie odpowiedzieć „tak”, „nie”, „wstrzymuję się” lub „za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się”.
Artykuł 30.
1. Szczepowy:
1) odpowiada za ciągłość tradycji Szczepu;
2) planuje działania Szczepu i kieruje jego bieżącymi pracami;
3) zwołuje Radę Szczepu lub przedstawia Radzie Szczepu zagadnienia do
rozstrzygnięcia;
4) wprowadza nowe sprawności na wniosek komendanta jednostki Szczepu;
5) sprawuje pieczę nad powierzonym mu sztandarem Szczepu;
6) czuwa nad sprawnym przepływem informacji w Szczepie;
7) zapewnia pomoc w prowadzeniu działań finansowych i programowych jednostkom
wchodzącym w skład Szczepu;
8) gospodaruje majątkiem Szczepu;
9) reprezentuje Szczep na zewnątrz;

10) wizytuje oraz bierze udział w wizytacjach jednostek wchodzących w skład
Szczepu;
11) przygotowuje sprawozdanie z działalności Szczepu;
12) przyjmuje i zwalnia członków Szczepu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1 pkt 6;
13) zmienia załączniki do Konstytucji Szczepu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1 pkt 5;
14) prowadzi dokumentację Szczepu, w szczególności teczkę rozkazów oraz
dokumentację finansową i gospodarczą;
2. Wybór Szczepowego odbywa się spośród instruktorek i instruktorów będących
członkami Szczepu. Kadencja Szczepowego rozpoczyna się od dnia wyboru i kończy
się w terminie kolejnej zbiórki wyborczej. W przypadku braku innych kandydatów niż
obecny Szczepowy, jego kadencja ulega przedłużeniu. Szczepowy może być
odwołany w każdym czasie przez zbiórkę wyborczą, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 4.
3. Szczepowy powoływany jest przez odpowiedniego przełożonego na wniosek
zbiórki wyborczej. W przypadku ponownego wyboru, przedłużenie kadencji nie
wymaga wniosku do przełożonego.
4. Swoje zadania Szczepowy realizuje osobiście lub przez funkcyjnych Szczepu,
których powołuje.
5. Decyzje Szczepowego przybierają formę rozkazu.
6. Poprzez Szczepowego rozumie się również Szczepową
Dział V
Przepisy końcowe
Artykuł 31.
Traci moc Konstytucja przyjęta przez Krąg Watry 27 stycznia 2010 roku ze zmianami
przyjętymi 22 czerwca 2011 roku oraz 16 października 2015 roku.

