Regulamin Drużyny Harcerzy
(wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 80/7 z dnia 18 stycznia 1998 r.; zmieniony
Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011)
Paragraf 1
1. Drużyna jest podstawową jednostką
środowiskiem wychowawczym.

organizacyjną

ZHR i podstawowym

Paragraf 2
1. Drużyna działa systemem zastę powym.
2. Drużyna liczy przynajmniej 16 członków.
3. Drużyna należy do hufca (Zwią zku Drużyn).
4. Drużyna jest samodzielna programowo i organizacyjnie, o ile nie stoi to w
sprzeczności z celami i zasadami Zwią zku.
Paragraf 3
1. Drużyna działa pełnym systemem pracy harcerskiej, a w szczególności :
a) działają w niej co najmniej trzy zastę py;
b) działa w niej rada drużyny i wewnę trzny system szkolenia funkcyjnych;
c) funkcjonuje w niej system stopni i sprawności;
d) prowadzona jest gospodarka finansowa i inwentarzowa;
e) przynajmniej raz w roku organizowany jest co najmniej 8-dniowy obóz;
f) zgodnie z zatwierdzonym planem pracy odbywają się zbiórki drużyny, są
wykonywane zadania jakie drużyna przed sobą stawia;
g) drużyna ma pole służby;
Paragraf 4
1. Drużyna nosi :
a) numer kolejny w danym hufcu, z zastrzeżeniem, że numery drużyn nie
powinny się powtarzać, nawet w przypadku działania na terenie jednej
miejscowości kilku hufców harcerzy, chyba że istnienie kilku drużyn o tym
samym numerze jest uzasadnione wzglę dami wychowawczymi; w przypadku
zmiany przydziału organizacyjnego (np. z hufca do hufca) drużyna zachowuje
dotychczasowy numer;
b) nazwę drużyny złożoną z :
- czę ści obowią zkowej składają cej się ze słów „Drużyna Harcerzy”
poprzedzonych nazwą miejscowości albo regionu np. Bydgoska albo
Pomorska, z tym, że nazwę drużyny próbnej poprzedza się
przymiotnikiem „Próbna”;
- czę ści nieobowią zkowej zawierają cej nazwę własną np. „Dę by”, oraz
imię patrona drużyny;
Paragraf 5
1. Drużyną kieruje drużynowy – instruktor ZHR, który decyduje o sprawach
programowych i organizacyjnych drużyny.
2. Drużynowy :
a) kieruje pracą wychowawczą w drużynie;
b) odpowiada za pracę drużyny oraz bezpieczeństwo jej członków;
c) przyjmuje i zwalnia członków drużyny;
d) sporzą dza plany pracy drużyny, które wymagają zatwierdzenia przez hufcowego;
e) współpracuje z rodzicami, Kołem Przyjaciół Harcerstwa przy drużynie i innymi
strukturami wspierają cymi (np. szkołą , parafią , gminą );
f) odpowiada za przestrzeganie przepisów ZHR, oraz wykonywanie decyzji władz
Zwią zku;
g) przygotowuje swego nastę pcę na funkcji drużynowego;
h) wydaje rozkazy;
i) prowadzi dokumentację drużyny;
j) aktywnie uczestniczy w pracach hufca;
3. W uzasadnionych przypadkach starszy harcerz albo wę drownik, może pełnić
funkcję drużynowego (p. o. drużynowego), jednakże prowadzona przez niego
drużyna musi mieć opiekuna, z którym p. o. drużynowego obowią zany jest
konsultować decyzje wychowawcze i organizacyjne;

4.

Opiekunem drużyny może być każdy instruktor Zwią zku działają cy w hufcu
(chorą gwi), do którego należy drużyna, jeżeli wyrazi zgodę i zostanie mianowany
przez hufcowego.
5. Opiekun drużyny wystę puje we wszystkich sprawach, w których na podstawie
odrę bnych przepisów wymagany jest udział osoby pełnoletniej.
6. Jeżeli przepisy Zwią zku mówią o drużynowym należy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5
rozumieć przez to także p. o. drużynowego.
7. Przed obję ciem funkcji drużynowy oraz opiekun drużyny składają pisemne
oświadczenia o podję ciu odpowiedzialności o nastę pują cej treści :
W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych
mej opiece harcerzy podejmuję się prowadzenia/opieki nad ................... (nazwa
drużyny) i zobowią zuję się do przestrzegania obowią zują cych w tym zakresie
przepisów państwowych, Statutu i innych przepisów Zwią zku oraz prowadzenia
prawidłowej gospodarki mają tkiem Zwią zku.
Imię i nazwisko ...........................................................................
Seria i numer dowodu osobistego ...............................................
Miejscowość i data ......................................................................
Podpis .........................................................................................
Paragraf 6
1. Drużyna powinna posiadać nastę pują cą dokumentację :
a) ksią żkę pracy drużyny zawierają cą :
- rozkazy drużynowego;
- notatki o bieżą cej pracy drużyny;
- zatwierdzony przez hufcowego plan pracy drużyny;
- ewidencję danych personalnych wszystkich członków drużyny, a w
szczególności : daty złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, numery krzyży
harcerskich, informacje o przebiegu służby, informacje o zdobytych
stopniach, sprawnościach;
b) dokumentację finansową i gospodarczą określoną w odrę bnych przepisach
Zwią zku;
2. Naczelnik Harcerzy może określić w formie instrukcji wzór ksią żki pracy drużyny.
3. Drużynowy może powierzyć innemu członkowi drużyny (np. przybocznemu)
prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
4. Powierzenie prowadzenia dokumentacji innemu członkowi drużyny nie zwalnia
drużynowego od odpowiedzialności za jej prawidłowe i systematyczne
prowadzenie.
Paragraf 7
1. Drużynowy przyjmuje do drużyny i zwalnia z niej uczestników w wieku lat 11.
2. Przed przyję ciem do drużyny drużynowy obowią zany jest uzyskać pisemną zgodę
(oświadczenia) rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, który nie ukończył
16 roku życia, o treści określonej w załą czniku do niniejszego regulaminu.
3. O zwolnieniu z drużyny uczestnika, o którym mowa w ust. 2 drużynowy informuje
na piśmie jej rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Przyję cie do drużyny i zwolnienie uczestnika drużynowy ogłasza w rozkazie.
Paragraf 8
1. Drużyna jest powoływana albo przyjmowana do ZHR, na pisemny wniosek
kandydata na drużynowego. Przystę pują c do tworzenia nowej drużyny kandydat
musi uzyskać pisemną zgodę właściwego hufcowego.
2. Wniosek o którym mowa w ust. poprzedzają cym zawiera :
a) Informacje o :
- środowisku działania drużyny;
- składzie drużyny (ilość i wiek harcerzy, ilość zastę pów, kadra drużyny);
- kandydacie na drużynowego;
- nazwie drużyny;
b) adres do korespondencji;
c) oświadczenie, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 7;
Paragraf 9
1. Przyję cie lub powołanie drużyny poprzedza okres próbny trwają cy nie dłużej niż 6
miesię cy.
2. Okres próbny rozpoczyna się po wyrażeniu przez hufcowego zgody na utworzenie
drużyny, a kończy się wizytacją drużyny dokonaną przez hufcowego lub
wyznaczonego przez niego instruktora.

3.
4.

W trakcie okresu próbnego drużyna dostosowuje swoją pracę do regulaminów
Zwią zku, w tym przede wszystkim do zasad wynikają cych z regulaminu drużyny.
Po upływie okresu próbnego hufcowy może :
a) zakończyć okres próbny i powołać lub przyją ć do ZHR drużynę ;
b) przedłużyć okres próbny;
c) zakończyć okres próbny i rozwią zać drużynę albo odmówić jej przyję cia do
Zwią zku;

Paragraf 10
1. Jeżeli drużyna nie spełnia wymogów wynikają cych ze Statutu i regulaminów
Zwią zku hufcowy ma prawo :
a) gdy istnieje prawdopodobieństwo poprawy sytuacji w drużynie – wyznaczyć
drużynie okres próbny;
b) zawiesić działalność drużyny na okres nie przekraczają cy 1 miesią ca;
c) rozwią zać drużynę ;
2. Do okresu próbnego, o którym mowa w ust. poprzedzają cym przepisy paragrafu 9
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że drużynowy obowią zany jest
przedstawić program naprawczy. Nie przedstawienie programu naprawczego w
cią gu 2 tygodni od dnia wyznaczenia okresu próbnego, nie zatwierdzenie go przez
hufcowego, albo jego niewykonanie powoduje rozwią zanie drużyny.
3. W przypadku rozwią zania drużyny hufcowy albo inna wyznaczona przez niego
osoba posiadają ca pisemne upoważnienie zabezpiecza cały mają tek oraz
dokumentację drużyny.
Paragraf 11
1. Bezpośrednim przełożonym drużynowego jest hufcowy.
2. Hufcowy w drodze rozkazu :
a) przyjmuje lub powołuje oraz rozwią zuje drużynę ;
b) otwiera, przedłuża i zamyka drużynie okres próbny;
c) mianuje i zwalnia drużynowego;
d) powołuje i odwołuje opiekuna drużyny;
e) nadaje numer i nazwę drużyny;
f) w przypadku zwolnienia z funkcji drużynowego i odwołania opiekuna
wyznacza termin rozliczenia się z obowią zków i mają tku Zwią zku;
Paragraf 12
1. W celu doskonalenia pracy wychowawczej w drużynach, Naczelnik Harcerzu może
w drodze instrukcji w sprawie zasad kategoryzacji drużyn określić szczegółowe
uprawnienia drużyn.
Paragraf 13
1. W uzasadnionych przypadkach hufcowy może powołać samodzielny zastę p
harcerzy.
2. Pracą zastę pu, o którym mowa w ust. poprzedzają cym kieruje zastę powy, do
której stosuje się przepisy niniejszego regulaminu dotyczą ce drużynowego z
wyłą czeniem przepisów paragrafu 5 ust. 2 lit. h) oraz paragrafu 6 ust. 1 lit. b).
Paragraf 14
Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Naczelnik
Harcerzy.

Załącznik do Regulaminu Drużyny Harcerzy

Oświadczenie
Wyrażam
zgodę
na
przynależnośd
mojego
syna
..............................................................................
do
drużyny
....................................................... (nazwa drużyny) Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach
prowadzonych metodą harcerską, uwzględniającą różnorodnośd form i miejsc zbiórki.

...........................................................
(podpis rodzica)
...........................................................
(data) (miejscowośd)
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię, nazwisko, adres i numer telefonu jednego z rodziców lub opiekuna)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA
...........................................................
Imię i nazwisko drużynowego
...........................................................
Dane kontaktowe drużynowego (telefon, adres e-mail)

