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Zatwierdzony 

Rozkazem L01/2015 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 5 czerwca 2015 r. 

Regulamin drużyny wędrowników 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 

 

§ 1 

 

Drużyna wędrowników jest podstawową jednostką organizacyjną ZHPnL i podstawowym 

środowiskiem wychowawczym wędrowników.  

§ 2 

 

1. Drużyna liczy przynajmniej 10 członków w wieku powyżej 16 lat. 

2. Drużyna jest samodzielna programowo i organizacyjnie, o ile nie stoi to w sprzeczności z celami i 

zasadami Związku.  

3. Drużyna działa zgodnie z zasadami metody wędrowniczej, a w szczególności:  

a) działa w oparciu o system stałych patroli i sekcji tematycznych; 

b) działa w niej Rada Drużyny, składająca się z najbardziej doświadczonych wędrowników, 

stanowiąca ciało doradcze wobec drużynowego; 

c) funkcjonuje w niej system stopni i sprawności; 

d) wędrownicy zdobywają naramiennik wędrowniczy według próby zatwierdzonej przez instruktora 

wędrownika; 

e) wędrownicy mają pole służby; 

f) posiada zatwierdzony plan pracy, zgodnie z którym organizowane są działania drużyny; 

g) regularnie, co najmniej raz w miesiącu, odbywają się spotkania patroli i drużyny; 

h) przynajmniej raz w roku drużyna organizuje samodzielny obóz lub uczestniczy w innej 

zorganizowanej formie obozowej; 

i) regularnie opłaca składki 
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§ 3 

 

Drużyna posiada: 

a) numer kolejny w związku, z zastrzeżeniem, że numery drużyn wędrowniczych nie powinny się 

powtarzać; 

b) nazwę z części obowiązkowej składającej się ze słów "Drużyna Wędrowników" poprzedzonych 

nazwą miejscowości albo regionu np. Wileńska albo Trocka, z tym, że nazwę drużyny próbnej 

poprzedza się przymiotnikiem "Próbna"; 

c) nazwę z części nieobowiązkowej zawierającej nazwę własną np. "Ułani" oraz imię bohatera np. 

"im. płk. Leopolda Lisa-Kuli". 

 

§ 4 

 

1. Drużyną kieruje pełnoletni drużynowy – który decyduje w sprawach programowych i 

organizacyjnych drużyny, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. 

2. W drużynie wędrowników, z wyłączeniem okresu próbnego – funkcji drużynowego nie może 

pełnić osoba nie posiadająca naramienniku wędrowniczego. W szczególnych wypadkach Naczelnik 

Harcerzy może powołać pełniącego obowiązki drużynowego. 

3. Drużynowy: 

a) kieruje pracą wychowawczą w drużynie; 

b) przyjmuje i zwalnia, nagradza i karze członków drużyny, przyznaje im stopnie, sprawności; 

c) wydaje rozkazy, w których ogłasza decyzje w sprawach drużyny i jej członków, w tym decyzje 

wymienione w ust. 3 lit. B; 

d) sporządza roczny plan pracy drużyny, który wymaga zatwierdzenia przez Naczelnika Harcerzy; 

e) współpracuje z rodzicami, drużyną zuchów, drużyną harcerzy, drużyną wędrowniczek, 

kapelanem harcerskim, kołem przyjaciół harcerstwa i innymi osobami wspierającymi (np. ze 

środowiska szkoły, parafii, rejonu); 

f) odpowiada za przestrzeganie przepisów ZHPnL oraz wykonywanie decyzji władz Związku; 

g) przygotowuje następcę na funkcję drużynowego; 
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h) odpowiada za prowadzenie szkolenia funkcyjnych w drużynie; 

i) podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną; 

j) odpowiada za prowadzenie dokumentacji drużyny; 

k) aktywnie uczestniczy w pracach związku; 

l) wnioskuje do Naczelnika Harcerzy o powołanie i rozwiązanie drużyny. 

 

§ 5 

 

1. Drużyna powinna posiadać następującą dokumentację:  

a) książkę pracy drużyny zawierającą: 

 notatki o bieżącej pracy drużyny; 

 plan pracy drużyny; 

 rozkazy drużynowego; 

 ewidencję danych personalnych wszystkich członków drużyny, ewidencję danych 

harcerskich: daty złożenia Przyrzeczenia, daty otrzymanych stopni i sprawności, numery 

krzyży, rejestr składek itp. 

b) dokumentację finansową i gospodarczą określoną w odrębnych przepisach Związku. 

2. Naczelnik Harcerzy może określić w formie instrukcji wzór książki pracy drużyny.  

3. Drużynowy może powierzyć przybocznemu lub innemu wędrownikowi prowadzenie 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 

4. Powierzenie prowadzenia dokumentacji przybocznemu lub innemu wędrownikowi nie zwalnia 

drużynowego od odpowiedzialności za jej prawidłowe i systematyczne prowadzenie. 

5. Dokumenty dotyczące pracy drużyny na końcu roku powinny być złożone w archiwum drużyny 

lub biblioteczce i tam starannie przechowywane.  

§ 6 

1. Drużynowy przyjmuje i zwalnia członków drużyny.  

2. Przed przyjęciem niepełnoletniego kandydata do drużyny, drużynowy obowiązany jest uzyskać 

pisemną zgodę (oświadczenia) jego rodziców lub prawnych opiekunów, o treści:  
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ZGODA 
 

Wyrażam zgodę na przynależność syna do drużyny: 

…………………………………………………………………………………………. 
(nazwa drużyny) 

Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, prowadzonej przez druha: 

…………………………………………………...…………………………………….. 
(imię, nazwisko drużynowego) 

 

........................................................................ 
(data, miejscowość) 

 

......................................................................................................................................... 
(Imię, nazwisko i adres jednego z rodziców lub opiekuna) 

 

………………… 
(podpis) 

 

 

SUTIKIMAS 
 

Sutinku, kad mano sūnus priklausytų Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjungos 

draugovei 

………………………………………………………...………………………………. 
(draugovės pavadinimas) 

 

vadovaujamos .............................................................................................................  
(draugovininko vardas, pavardė) 

 

.................................................................................... 
(data, vietovė) 

 

......................................................................................................................................... 
(Vardas, pavardė ir adresas vieno iš tėvų ar globėjų) 

................ 
(parašas) 
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3. O zwolnieniu z drużyny niepełnoletniego wędrownika, drużynowy informuje na piśmie jego 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Drużynowy ma prawo wyłącznie zwolnić uczestnika z drużyny, zaś usunięcie członka z ZHPnL 

według Statutu Związku jest prerogatywą Zarządu ZHPnL, z wyjątkiem, gdy uczestnik po usunięciu 

przez drużynowego deklaruję wystąpienie z ZHPnL lub zaniecha pełnienie służby, w tym wypadku 

domniema się faktyczne wystąpienie członka z ZHPnL. 

 

§ 7 

 

1. Drużyna jest powoływana albo przyjmowana do ZHPnL na pisemny wniosek kandydata na 

drużynowego. Przystępując do tworzenia nowej drużyny kandydat musi uzyskać pisemną zgodę 

Naczelnika Harcerzy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:  

a) informacje o: środowisku działania drużyny, składzie drużyny (liczba i wiek wędrowników, 

liczba stałych patroli i sekcji tematycznych, kadrze drużyny), kandydacie na drużynowego, nazwie 

drużyny; 

b) adres do korespondencji. 

§ 8 

 

1. Przyjęcie lub powołanie drużyny poprzedza okres próbny trwający nie dłużej niż 6 miesięcy.  

2. Okres próbny rozpoczyna się rozkazem Naczelnika Harcerzy zgody na utworzenie drużyny, a 

kończy się rozkazem Naczelnika Harcerzy o zatwierdzeniu drużyny. 

3. Podczas okresu próbnego drużyny, Naczelnik Harcerzy może wyrazić zgodę na obniżenie 

wymaganej minimalnej liczby członków drużyny z 10 do 7. 

4. W trakcie okresu próbnego drużyna dostosowuje swoją pracę do regulaminów Związku, w tym 

przede wszystkim do zasad wynikających z niniejszego regulaminu.  

5. Po upływie okresu próbnego Naczelnik Harcerzy może: 

a) zakończyć okres próbny i powołać albo przyjąć drużynę do ZHPnL; 

b) przedłużyć okres próbny, ale nie dłużej niż kolejne 6 miesięcy; 



  
 Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie 

 Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga 

 
 

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie   Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga 
Ul.: Naugarduko 76, LT – 03202, Wilno, Litwa   Naugarduko g. 76, LT-03202, Vilnius, Lietuva 

NIP: 190678197      Įmonės kodas: 190678197 

c) zakończyć okres próbny i rozwiązać drużynę albo odmówić jej przyjęcia do Związku. 

§ 9 

 

1. Jeżeli drużyna nie spełnia wymogów wynikających ze Statutu i regulaminów Związku, Naczelnik 

Harcerzy ma prawo:  

a) gdy istnieje prawdopodobieństwo poprawy sytuacji w drużynie – wyznaczyć drużynie okres 

próbny nie dłużej niż na 3 miesiąca; 

b) rozwiązać drużynę. 

2. W okresie próbnym, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, drużynowy jest zobowiązany 

przedstawić program naprawczy. Nieprzedstawienie programu naprawczego w ciągu 2 tygodni od 

dnia wyznaczenia okresu próbnego, niezatwierdzenie go przez Naczelnika Harcerzy albo jego 

niewykonanie powoduje rozwiązanie drużyny.  

3. W przypadku, gdy na danym terenie nie ma możliwości powołania drużyny wędrowników, 

Naczelnik Harcerzy może podjąć decyzję o powołaniu samodzielnego patrolu. 

4. W przypadku rozwiązania drużyny, Naczelnik Harcerzy albo inna wyznaczona przez niego osoba 

posiadająca pisemne upoważnienie zabezpiecza cały majątek oraz dokumentację drużyny.  

 

§ 10 

 

1. Bezpośrednim przełożonym drużynowego jest Naczelnik Harcerzy.  

2. Naczelnik Harcerzy w drodze rozkazu:  

a) przyjmuje lub powołuje oraz rozwiązuje drużynę; 

b) otwiera, przedłuża i zamyka drużynie okres próbny; 

c) mianuje i zwalnia drużynowego; 

d) nadaje numer i nazwę drużynie; 

e) w przypadku zwolnienia z funkcji drużynowego wyznacza termin rozliczenia się z obowiązków i 

majątku Związku. 
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§ 11 

 

Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Naczelnik Harcerzy. 

 


