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KONSTYTUCJA
Harcerskiego Kręgu Starszyzny
wprowadzono uchwałą członków Kręgu dnia 03.03.2015 roku
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Podstawy prawne działania Harcerskiego Kręgu Starszyzny określa § 32 Statutu ZHP.

1.2.

Jeżeli w niniejszej konstytucji jest mowa o kręgu, należy przez to rozumieć Harcerski Krąg Starszyzny.

1.3.

Jeżeli w niniejszej konstytucji jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć Komendanta
Hufca ZHP Kraków Nowa Huta.

2.

UTWORZENIE KRĘGU

2.1.

Krąg powstał z inicjatywy członków należących do jednostek szczepu Orogen im. Mieczysława Karłowicza.

2.2.

Zezwolenie na założenie kręgu wydał, na wniosek założycieli, Komendant Hufca ZHP Kraków Nowa Huta.

3.

ZADANIA KRĘGU

3.1.

Cele kręgu


Utrzymanie więzi ze środowiskiem harcerskim, podejmowanie działań służących promocji harcerstwa.



Podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa, środowiska i swych członków.

3.2.

Krąg realizuje w szczególności następujące zadania:


pomoc i wspieranie środowisk harcerskich w działalności organizacyjnej i programowo-wychowawczej,



zarządzanie Stanicą Obozową w Polankach k. Terki,



wspieranie działań harcerskich i promowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społecznościach
lokalnych,

4.
4.1.



lobbing na rzecz harcerstwa w ośrodkach władzy samorządowej i państwowej,



rzecznictwo w sprawach starszyzny,



umacnianie wzajemnych więzi między członkami kręgu.

CZŁONKOWIE KRĘGU
Członkami kręgu mogą być instruktorki i instruktorzy nie pełniący funkcji instruktorskich w rozumieniu par.
22 Statutu ZHP oraz pełnoletni harcerki i harcerze.

4.2.
5.

Przydział służbowy do kręgu ogłasza rozkazem właściwy komendant.
ZASADY DZIAŁANIA

5.1.

Krąg pracuje zgodnie z metodą harcerską, autonomicznie planując swoją pracę.

5.2.

Krąg podejmuje służbę na rzecz środowisk harcerskich, społeczności w których działa oraz swoich członków.

5.3.

Krąg posiada swoją Konstytucję.

5.4.

Spotkania kręgu odbywają się systematycznie.
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5.5.

Krąg liczy przynajmniej 6 członków.

5.6.

Dla realizacji swoich zadań krąg może współpracować z innymi kręgami.

6.
6.1.

FUNKCYJNI KRĘGU
Kręgiem kieruje Przewodniczący Kręgu wybrany przez członków Kręgu, ogłoszony rozkazem Komendanta
Hufca Kraków Nowa Huta.

6.2.

Przewodniczący Kręgu:
a) reprezentuje Krąg;
b) odpowiada za realizację planu pracy Kręgu;
c) wydaje odpowiednie rozkazy;
d) odpowiada za prowadzenie dokumentacji Kręgu;
e) odpowiada za prowadzenie Kręgu;
f) wykonuje inne czynności powierzone przez Krąg i Komendanta odpowiedniego Hufca.

6.3.

Członkowie Kręgu mogą wybrać spośród siebie innych funkcyjnych w zależności od potrzeb np. zastępcę
przewodniczącego, skarbnika, kwatermistrza. Wybrani funkcyjni są mianowani na funkcję rozkazem
Przewodniczącego.

7.
7.1.

7.2.

DOKUMENTACJA i GOSPODARKA KRĘGU
W Kręgu prowadzi i przechowuje się dokumentacje działalność i pracę członków Kręgu:


regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez właściwego komendanta,



ewidencję członkowską,



wykaz uchwał i decyzji podejmowanych przez krąg,



rozkazy przewodniczącego kręgu,



plan pracy przedstawiony właściwemu komendantowi,



dokumentację programową kręgu,



dokumentację finansowo-gospodarczą.

Działalność finansowo-gospodarczą kręgu reguluje "Instrukcja o działalności finansowej, gospodarczej i
sprzętowej w drużynie ZHP".

8.
8.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku działania niezgodnego ze Statutem ZHP i niniejszą Konstytucją Kręgu Komendant Hufca ZHP
Kraków Nowa Huta może rozwiązać Krąg lub zawiesić jego działalność na okres do 6 miesięcy, ogłaszając to
w rozkazie.

8.2.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Komendanta Chorągwi Krakowskiej.

8.3.

W przypadkach nie ujętych w niniejszej Konstytucji Kręgu mają zastosowanie:
a) Statut ZHP;
b) Kodeks prawny obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej.
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