
ZASADY ORGANIZACJI I DZIAŁANIA 

DRUŻYNY HARCERSKIEJ 

STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Drużyna harcerska jest podstawową jednostką organizacyjną S.H. 

2. Podstawę prawną utworzenia drużyny harcerskiej określa § 16 Statutu Stowarzyszenia 

Harcerskiego. 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

UTWORZENIE DRUŻYNY 

 

1. Warunkami założenia drużyny są: 

– określenie miejsca działania drużyny 

– posiadanie przez kandydata – kandydatkę na drużynowego – drużynową odpowiednich 

kwalifikacji instruktorskich 

– pisemne zobowiązanie kandydata – kandydatki do prowadzenia drużyny. 

2. Zezwolenie na założenie drużyny harcerskiej wydaje komendant hufca, otwierając jej okres 

próbny – około 3 miesięcy i podając ten fakt do wiadomości swoim rozkazem. 

W okresie próbnym drużyna organizuje się do pracy: tworzy właściwą strukturę (zastępy, rada 

drużyny), obrzędowość, opracowuje plan pracy w porozumieniu z komendantem hufca. 

3. Po spełnieniu odpowiednich wymagań okresu próbnego komendant hufca zamyka 

gromadzie okres próbny, ogłaszając to w rozkazie, nadając jej numer i mianując 

drużynowego. 

4. Drużyna harcerska może przyjąć imię, miano i posiadać sztandar. Szczegółowe zasady 

przyjmowania mian, imion i sztandarów określa odrębna instrukcja. 

 

CZŁONKOWIE DRUŻYNY 

 

1. Drużyna harcerska zrzesza harcerzy i/lub harcerki w wieku od 11 lat. 

2. Pisemną zgodę na działalność w S.H. osób poniżej 16 roku życia wyrażają jego rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

3. Prawa i obowiązki członków drużyny określa § 8 i 9 Statutu S.H. 

 

FUNCYJNI W DRUŻYNIE 

 

1. Drużyną kieruje i odpowiada za jej pracę drużynowy – mianowany rozkazem komendanta 

hufca. 

2. Drużynowym może być instruktor-instruktorka S.H. lub harcerz-harcerka, która ukończył 16 

lat i posiada uprawnienia do pełnienia funkcji. 

3. Niepełnoletni drużynowi pełnią swą funkcję pod opieką instruktora wyznaczonego przez 

komendanta hufca. 

4. Drużynowy planuje i prowadzi działalność wychowawczą zgodnie ze Statutem S.H. 

wykorzystując metodykę harcerską, uwzględniając potrzeby członków drużyny. 

5. Drużynowy wydaje rozkazy, w których ogłasza decyzje rady drużyny oraz inne decyzje i 

informacje. 

6. W organizowaniu pracy drużynowego pomaga przyboczny. 



7. Przybocznym może zostać harcerz – harcerka po ukończeniu 16 lat przygotowany do 

funkcji przybocznego. 

8. Przybocznego mianuje komendant hufca na wniosek drużynowego. 

9. W drużynie w zależności od potrzeb, zwyczajów i tradycji drużynowy powołuje innych 

funkcyjnych np. Kronikarza, skarbnika, gospodarza itp. 

 

III. ZASADY DZIAŁANIA 
 

1. Drużyna harcerska działa na podstawie Statutu S.H. i pracuje harcerską metodą 

wychowawczą. 

2. Drużyna prowadzi działalność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi 

przepisami państwowymi. 

3. Drużyna, która nie posiada sztandaru, powinna posiadać proporzec. 

 

SYSTEM PRACY W GROMADZIE ZUCHOWEJ 

 

1. Drużyna pracuje system zastępowym. 

2. Zastęp powinien zrzeszać od 6 do 10 harcerek lub harcerzy. 

3. Drużyna liczy co najmniej 12 harcerzy i/lub harcerek i składa się z co najmniej 2 zastępów. 

4. Zbiórki drużyny odbywają się systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu. 

5. W drużynie mogą działać kapituły prób na stopnie. 

 

RADA DRUŻYNY 

 

1. Działalnością drużyny kieruje drużynowy przy pomocy rady drużyny. 

2. W skład rady drużyny wchodzą: drużynowy, przyboczni, zastępowi oraz inni funcyjni i 

harcerze, zgodnie z przyjętymi w drużynie ustaleniami. 

3. Prawa i obowiązki rady drużyny określa drużynowy. 

4. Zakres praw i obowiązków rady drużyny zależy od etapu rozwoju drużyny i jest corocznie 

określany w planie pracy drużyny. 

5. Rada drużyny może mieć prawo do: 

– decydowania o udziale drużyny w akcjach i przedsięwzięciach programowych, 

– współtworzenia programu działania drużyny, 

– opiniowania decyzji związanych z dopuszczeniem harcerzy do złożenia Przyrzeczenia 

Harcerskiego, 

– otwierania i zamykania prób na stopnie i sprawności, 

– oceniania postaw i pracy członków drużyny, 

– decydowania o wykorzystaniu majątku drużyny. 

 

IV. GOSPODARKA, MAJĄTEK I DOKUMENTACJA DRUŻYNY 
 

1. Zasady dotyczące gospodarki w drużynie określa "Instrukcja o działalności finansowej i 

gospodarczej w podstawowych jednostkach organizacyjnych S.H." 

2. Drużyna harcerska prowadzi następującą dokumentacje pracy programowo – gospodarczej: 

– książka pracy drużyny wraz z rozkazami drużynowego 

– kronika, 

– teczkę z zezwoleniami rodziców na działalność ich dzieci w S.H. 

– dokumentację finansową i gospodarczą, 

3. Drużyna może używać podłużnej pieczęci zarejestrowanej w komendzie hufca, o treści 

zgodnej z nazwą jednostki. 

4. W skład nazwy jednostki wchodzi: 

– nazwa stowarzyszenia, 



– numer ewidencyjny i określenie jednostki, 

– miano i imię (o ile je posiada) 

– miejsce działania, 

– nazwa właściwego hufca 

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. W przypadku działań niezgodnych ze Statutem S.H. i niniejszą instrukcją, komendant hufca 

może podjąć decyzję o rozwiązaniu drużyny lub zawieszenia jej działalności, ogłaszając to 

swoim rozkazem. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania do 

Naczelnika S.H. 

2. Majątek rozwiązanej gromady zuchowej przejmuje Zarząd S.H. a dokumentację właściwy 

komendant hufca. 

3. Władze SH mające prawo do powoływania funkcyjnych mają prawo do ich odwoływania. 

4. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1996. 


