REGULAMIN POLOWDYCH DRUŻYN SOKOŁA 

ROZDZIAŁ I 
Nazwa, teren działania, siedziba
§ 1

Polowe Drużyny Sokoła, w skrócie PDS, są sekcjami powołanymi w gniazdach należących do Związku Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” oraz są zależne od zarządów swoich rodzimych gniazd przy ścisłej współpracy z Komendą Główną Polowych Drużyn Sokoła w Polsce podlegającą pod Związek Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce.
§ 2

 Polowe Drużyny Sokole prowadzą działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 3

Zrzeszone w ZTG "Sokół" Towarzystwa Gimnastyczne "Sokół" mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne Polowych Druzyn Sokolich za pośrednictwem Komendy Głównej PDS.


RODZIAŁ II
Charakter, cele i środki działania

§ 1 

1. Polowa Drużyna Sokoła jest organizacją społeczno-wychowawczą mającą na celu wychowanie młodzieży w duchu katolickim, proobronnym, patriotycznym oraz niepodległościowym. Polowe Drużyny Sokole skupiają dzieci, młodzież i dorosłych. 

2. Ideały wychowawcze Polowych Drużyn Sokolich określa Przysięga Sokola oraz Dziesięć Przykazań Sokolich:


Rota przysięgi
Członka Polowej Drużyny Sokolej 
„Wstępując w szeregi Polowej Drużyny Sokolej,
w obliczu Boga Wszechmogącego 
w Trójcy Świętej Jedynego,
Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski
Świętego Michała Archanioła i Braci Sokolej
przysięgam służyć wiernie Bogu
i Ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej,
stać na straży Jej honoru, tradycji,
oraz bronić Świętej Wiary Katolickiej.
Przysięgam zachować Przykazania Sokole,
być posłusznym zwierzchnikom 
i dochować tajemnic organizacji.
Tak mi dopomóż Bóg".


10 Przykazań Sokolich

Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Polskę jedną i nierozdzielną,
Nie pozwolisz brać nadaremno imienia ojczyzny swojej na pokrycie wstecznictwa, służalstwa i despotyzmu,
Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach narodowych, święcić je będziesz w gnieździe twoim i drugich do święcenia pobudzać będziesz
Czcij i kochaj ojczyznę twoją, abyś sam na miłość i cześć zasłużył,
Nie zabijaj ducha narodu twego,
Nie kochaj obcej mowy, nie przekładaj jej nad Polską,
Nie okradaj narodu twego z chwały i marzenia,
Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczystych,
Nie pożądaj łaski wrogów twojej ojczyzny,
Ani godności, ani orderów, ani tytułów, które twych wrogów są.




3. Polowe Drużyny Sokole wychowują młodzież w oparciu o wartości chrześcijańskie. Są organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Przyżeczeniem Soklim oraz Przykazaniami Sokolimi, przy czym kadry, instruktorki i instruktorzy są Rzymskimi-Katolikami.

4. Polowe Drużyny Sokole kontynuują i rozwiją tradycje przedwojennych paramilitarnych Polowych Drużyn Sokoła założonych w 1912 
5. Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej. 
6. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków. 



§ 2 

Celem Polowych Drużyn Sokoła jest:
1. Wychowanie człowieka metodą wojskową: 
a) w myśl Przysięgi Sokolej i Przykazań Sokolich, 
b) do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialnościza losy własnej  rodziny, narodu i państwa polskiego.
.
2. Upowszechnianie w społeczeństwie ideałów Sokolich.

§ 3 

Polowe Drużyny Sokoła realizują swoje cele przez:

 1. Prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków  metodą wojskową, charakteryzującą się następującymi elementami: 
a) dobrowolnym zobowiązaniem poprzez Przysięgę Sokolą oraz Przykazania Sokole, 
b) samodoskonaleniem poprzez awanse i zwiększanie swoich kompetencji, 
c) wychowaniem pośrednim - przez działanie: szkoleniem, służbą, 
d) współdziałaniem i współpracą pomiędzy dowódcą a podopiecznymi oraz przykładem osobistym, 
e) pracą w zespołach (systemem sekcyjnym i drużynowym), przez zgrupowania (taktyczne, szkoleniowe i edukacyjne), 
f) tworzeniem wspólnot, integracją poprzez tradycję i symbolikę. 

2. Organizowanie członków Polowych Drużyn Sokoła w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych w regulaminie.

3. Kształcenie członków Polowych Drużyn Sokoła. 

4. Organizowanie działań społecznych obejmujących w szczególności: 
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) służbę na rzecz bliźnich, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, 
c) zadania w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek  szkoleniowych i wychowawczych, 
d) turystykę, krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, 
e) zadania w zakresie ochrony miejsc pamięci narodowej. 

5. Publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania.

 6. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej. 

7. Tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych.

 8. Rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom Związku, w  szczególności kooperacji pomiędzy inynnymi Polowymi Drużynami Sokoła Polsce.

9. Podejmowanie także działań w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, 
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, 
d) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
e) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie takich jak: terenoznawstwo, survival, skoki spadochronowe, obrona przeciw broni masowego rażenia, nurkowanie, łączność, szkolenia strzeleckie,
f) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także  działań wspomagających rozwój demokracji, 
g) pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
h) promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo,  informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.


ROZDZIAŁ III 
Członkowie 

§ 1

1. Członkami (zwanymi potocznie Druhami) Polowych Drużyn Sokoła są obywatele polscy, wiary Rzymsko-Katolickiej.

2. Członkowie dzielą się ze względu na stopnie:  
a) patrolowy PDS, 
b) starszy patrolowy PDS, 
c) zastępowy PDS, 
d) drużynowy PDS.  
3. O awansach oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosków awansowych druhów PDS do stopnia zastępowego mogą decydować (w pierwszej kolejności): 
a) komendant lokalnego PDS,
b) zastępca komendanta lokalnego PDS, 
c) prezes lokalnego gniazda ZTG "Sokół",
d) prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce,
z wyłącznością na wyznaczenie na stopień drużynowy PDS.
e) komendant główny PDS, 
z wyłącznością na wyznaczenie na stopień drużynowy PDS.

4. Oraz ze względu na zajmowane stanowiska organizacyjne względem stopnia:
a) dowódca drużyny PDS,
wyznaczany jest przez komendanta lokalnego/gniazdowego PDS,
b) zastępca d-cy druż PDS,
wyznaczany jest przez lokalnego/gniazdowego komendanta PDS, 
stanowiska to mogą pełnić członkowie PDS w stopniach: 
starszy patrolowy /zastępowy/drużynowy,
c) komendant gniazdowy PDS, 
wyznaczany jest przez zdającego stanowisko, przez nominację zarządu lokalnego TG "Sokół lub decyzje Komendanta Głównego PDS. Stanowisko to mogą pełnić członkowie PDS w stopniach:
zastępowy/drużynowy,
d) zastępca d-cy druż PDS,
wyznaczany jest przez lokalnego komendanta PDS. Stanowisko to mogą pełnić członkowie PDS w stopniach: 
starszy patrolowy/zastępowy/drużynowy,
e) kapelan PDS. 
wyznaczany jest z pośród osób duchownych na stanowisko przez Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół” w Polsce lub Komendanta Głównego PDS. Stanowisko to mogą pełnić członkowie PDS w stopniach:
drużynowy,
f) komendant główny PDS. 
wyznaczany jest na stanowisko przez Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół” w Polsce. Stanowisko to mogą pełnić członkowie PDS w stopniach:
drużynowy,
g) zastępcy komendanta głównego PDS. 
wyznaczani są na stanowisko przez komendanta głównego PDS. Stanowisko to mogą pełnić członkowie PDS w stopniach:
drużynowy.

§ 2

1. Zasady dotyczące sposobu umundurowania, obszycia oraz dystynkcji określone są w regulaminie mundurowym PDS.
§ 3
1.Druh Sokoli należący do PDS legitymuje się dokumentem tożsamości oraz legitymacją lokalnego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" do którego należy. Może się też legitymować ogólnopolskim identyfikatorem przynależności do Polowych Drużyn Sokolich wydanym przez Komendę Główną PDS.
Członek Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokoła w Polsce legitymuje się legitymacją wydaną przez Komendę Główną PDS.

§ 4

1. Instruktorami i w Polowych Drużynach Sokolich są osoby pełnoletnie wyznaczone na stanowiska rozkazem komendanta PDS lub komendanta głównego PDS w stopniach zastępowy oraz drużynowy przygotowani do prowadzenia pracy wychowawczej i posiadający odpowiednie kwalifikacje wynikające z długoletniej służby lub kursów specjalistycznych. 

2. Struktury organizacyjne Polowych Drużyn Sokoła:
a) dużyna: jest podstawową strukturą organizacyjną PDS, zrzesza do 6 osób. 
b) drużyny sokole (potocznie pluton): struktura organizacyjna PDS, zrzesza od 5 do 10 drużyn.

3. Wszyscy członkowie mają prawo do udziału w życiu Związku, korzystania z urządzeń, placówek Związku, zgodnie ze Statutem i regulaminami Związku.

§ 5
1. Wszyscy członkowie PDS mają obowiązek:  
a) stosowania się do postanowień Statutu oraz regulaminów Związku,  
b) opłacania składek członkowskich ustalonych przez lokalne gniazdo PDS, 
c) aktywnego uczestnictwa w pracach własnej jednostki organizacyjnej Związku.  

2. Wszyscy Druhowie PDS mają obowiązek przestrzegać Przysięgi Sokolej oraz Przykazań Sokolich.
3. Druhowie mają ponadto obowiązek czynnego udziału w pracy wychowawczej PDS.  
4. Wszyscy Druhowie współdziałający mają ponadto obowiązek krzewienia i popularyzacji idei Sokolej oraz wspierania działalności Związku.  
 5. Władze upoważnione do przyjmowania członków mogą wyróżniać i nagradzać członków PDS. Szczególnie zasłużonym Druhom PDS oraz osobom wspierającym działalność PDS niebędącym jego członkami Komenda Główna lub Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce mogą przyznać odznaki honorowe oraz nagrody rzeczowe.
 6. Władze upoważnione do przyjmowania członków, mogą wymierzać kary organizacyjne Druhom, którzy uporczywie lub w rażący sposób nie wywiązują się z obowiązków określonych w regulaminie lub naruszają w inny sposób przepisy. 
7. Karami organizacyjnymi są:  
a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) zakaz pełnienia określonych funkcji w PDS przez określony czas,  
d) wykluczenie z PDS.  
8. Przed wymierzeniem kary powinno zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, a w szczególności obwinionemu służy prawo do złożenia wyjaśnień.  
9. Od momentu wszczęcia postępowania wyjaśniającego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia władza upoważniona do wymierzenia kary organizacyjnej może wobec obwinionego zastosować zawieszenie w prawach członka, co nie pozbawia jednak możliwości obrony, w tym złożenia wyjaśnień oraz apelacji. 
10. Prawomocne ukaranie wykluczeniem z ZTG “Sokół” a co za tym idzie z PDS i pociąga za sobą pozbawienie praw członkowskich oraz utratę stopni i odznak organizacyjnych.  




ROZDZIAŁ IV 
 Władze PDS
§ 1
1. Do władz Polowych Drużyn Sokoła w Polsce należą: 
a) Komenda Główna Polowych Drużyn Sokoła w Polsce,
- Prezes ZTG „Sokół” w Polsce, Komendant Główny PDS wyznaczony przez prezesa ZTG „Sokół” w Polsce oraz wyznaczeni przez komendanta zastępcy.
b) Jednostki organizacyjne Polowych Drużyn Sokoła:
- Lokalni komendanci gniazdowi oraz wyznaczeni przez nich zastępcy.


 
Rozdział V
Fundusze i gospodarka 
 § 1

1. Fundusze Komendy Gównej Polowych Drużyn Sokoła w Polsce pochodzą z dobrowolnych składek i opłat członków Komendy Głównej PDS.

2. Fundusze lokalnych Polowych Drużyn Sokolich mogą pochodzić z:  
a) składek członkowskich oraz składek programowych,  
b) dochodów z działalności statutowej, z której tytułu PDS może pobierać opłaty,  
c) dotacji, darowizn, ofiarności publicznej,  
d) dochodów z majątku,  
e) dochodów z własnej działalności gospodarczej,  
f) spadków i zapisów, 
g) umów sponsorskich.


Rozdział VI
Zmiana Regulaminu PDS założenie oraz rozwiązanie lokalnego PDS

§ 1
1. Zmiana regulaminu jest możliwa jedynie za zgodą komendanta głównego PDS. 
2. Decyzję o założeniu oraz rozwiązaniu loklanego PDS podejmuje komendant lokalnego PDS lub zarząd lokalnego Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce.








Regulamin opracował:
Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła w Polsce
Druh Druż Mateusz Derylak
11.11.2020

 


