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Zatwierdzony 

Rozkazem L9/2015 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 21 października 2015 r. 

 

 

 

 

Regulamin kategoryzacji drużyn 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 

 
1. Kategoryzację drużyn przeprowadza się raz w roku podczas biwaku OH-y. 

2. Za przeprowadzenie kategoryzacji odpowiedzialny jest Naczelnik wraz z Główną Kwaterą 

Organizacji Harcerzy. 

3. Drużyna z chwilą rozpoczęcia kategoryzacji deklaruje Naczelnikowi, którą kategorię 

zamierza zdobywać – A, B, czy „Orlą”. 

4. Samodzielny zastęp harcerzy także podlega kategoryzacji, z zastrzeżeniem jednak, że jako 

zastęp nie może mieć kategorii powyżej "B", z motywacją przełożonych samodzielnego 

zastępu do utworzenia pełnowartościowej drużyny. 

5. Drużyna zdobywająca wyższą kategorię musi spełniać wymagania kategorii niższych. 

6. Tylko spełnienie wszystkich warunków ze zdobywanej kategorii umożliwia przyznanie jej 

drużynie. 

7. Obozy letnie wliczane są do kategoryzacji w przyszłym roku harcerskim. 

8. Wszelkie zagadnienia związane z wymaganiami kategoryzacyjnymi rozwiązuje, a także 

prawo do ich dostosowywania i interpretacji ma Naczelnik wraz z Główną Kwaterą 

Organizacji Harcerzy. 
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Kategoria – Drużyna próbna /*/ 
 

A. Drużynowy 

 

I. Stopień harcerski 

Drużynowy jest ćwikiem lub zdobywa kolejny stopień, jeśli poprzedni zdobył ponad pół roku 

temu. 

II. Stopień instruktorski 

1. P.o. drużynowego nie posiada stopnia instruktorskiego; 

2. Opiekunem drużyny jest czynny instruktor ZHPnL. 

Komentarz: Regulamin bierze pod uwagę specyfikę ZHPnL, gdzie drużynowym zostaje się 

przeciętnie w wieku 15-17 lat, co nie jest oczywiście sytuacją pożądaną. Nie jest też naszym 

zamiarem obniżanie wieku drużynowego ponad niezbędne minimum. Stąd pojawia się założenie, 

że drużynowy jest ćwikiem. Nie oznacza to jednak, że drużyny nie może założyć przewodnik czy 

podharcmistrz. 

III. Składki instruktorskie 

Jeśli p.o. drużynowego nie jest instruktorem lub harcerzem starszym (18 lat) - nie płaci składek 

instruktorskich. 

IV. Stosowanie metody harcerskiej oraz twórcze podejście do życia 

1. Drużynowy ma pozytywny wpływ na chłopców. Nieświadomie stosuje niektóre elementy 

metody harcerskiej; 

2. Drużynowy czerpie z pomysłów innych (drużynowych, kolegów, wodzów) . 

Komentarz: Na metodę harcerską - zgodnie z „ ręką metody " składa się: 1) system zastępowy, a 

więc podział chłopców na małe, naturalne grupy z akceptowanym przez wszystkich wodzem na 

czele - zastępowym; 2) współzawodnictwo i współdziałanie; 3) wzajemność oddziaływań - czyli 

wspólne oddziaływanie na siebie chłopców i drużynowego; 4) oddziaływaniu pośrednim (przez 

grę, harce, obóz...); 5) stopniowaniu wymagań, trudności, ale i odpowiedzialności. Wszystkie te 

elementy łączy wychowanie i działanie na łonie przyrody oraz dobrowolność bycia harcerzem. 

V. Praca z przyszłymi wodzami 

Drużynowy jest wodzem dla swoich chłopców. 

VI. Współpraca z rodzicami 

P.o. drużynowego i opiekun są znani rodzicom swoich chłopców. 

VII. Planowanie 

1. Plan tworzony jest w oparciu o wskazówki opiekuna drużyny; 

2. Drużynowy przy planowaniu bierze pod uwagę potrzeby i zainteresowania chłopców; 

3. Drużyna ma opracowany i spisany program na 6 miesięcy; 

4. Praca drużyny zaplanowana jest na 3 mies. - plan pracy drużyny; 

5. Drużynowy zrealizował połowę założonych w planach zadań (celów). 

Komentarz: Warto w tym miejscu wyjaśnić sobie dwa pojęcia: program i plan pracy drużyny. 

Przy konstruowaniu Programu należy wziąć pod uwagą potrzeby i zainteresowania chłopców. 

Jak powstaje program? Drużynowy musi postawić sobie dwa pytania: a) co chcę osiągnąć (CEL 

- możliwy do osiągnięcia w konkretnych warunkach) ? b) w jaki sposób chcę to osiągnąć 
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(FORMY, METODY). Natomiast Plan Pracy Drużyny jest szczegółowym rozmieszczeniem 

programu w czasie (grafik, terminarz). 

 

VIII. Rozwój religijny 

Drużynowy zna prawdy swojej wiary i stara się dawać o nich świadectwo. 

IX. Kształcenie, udział w kursach 

Drużynowy uczestniczył w kursach (szkoleniach). 

 

B. Drużyna - sprawność działania 

 

I. Funkcjonowanie systemu zastępowych 

l. W początkowej fazie istnienia drużyny dopuszcza się możliwość nieistnienia zastępów. 

Drużynowy pracuje z całością. 

2. Drużynowy wyszukuje wśród chłopców kandydatów na wodzów. 

II. Rada Drużyny 

Faktycznie rolę Rady Drużyny (RD) spełnia drużynowy, który sam podejmuje decyzje. 

III. Stopnie harcerskie - odpowiednie do wieku / postęp 

Chłopcy mogą nie posiadać stopni. 

Komentarz: Drużynowy w początkowej fazie nie musi wspominać chłopcom o stopniach 

harcerskich. 

IV. Sprawności 

Drużynowy zdobywa sprawności i zachęca chłopców do podobnych działań. 

V. Funkcjonowanie Prawa Harcerskiego 

Harcerze poznają Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, które akceptują i starają się wg niego 

postępować. 

VI. Akcja letnia i zimowa 

Drużyna próbna zorganizowała pięciodniowy biwak. 

VII. Służba 

Drużynowy zachęca chłopców do spełniania dobrych uczynków. 

VIII. Zarobkowanie 

Chłopcy próbują dofinansować swoje składki przez podejmowanie pojedynczych, drobnych 

prac zarobkowych. 

IX. Poziom wyszkolenia 

Drużynowy prowadzi dodatkowe spotkania z przyszłymi wodzami. 

X. Mobilność drużyny 

Istnieje wewnętrzna mobilność - drużyna jest w stanie zebrać się na zbiórce. 

 

 

 

C. Duch drużyny 

 

I. Indywidualna praca chłopców nad sobą 

Drużynowy pracuje nad sobą, czym daje przykład do podobnego postępowania dla chłopców. 
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II. Atmosfera panująca w drużynie 

Drużynowy dba o to, by chłopcy nie byli tylko „kolegami z harcerstwa", ale także 

przyjaciółmi. 

 

III. Obrzędy i rytuały w drużynie 

Drużynowy wprowadza proste obrzędy harcerskie, np.: ognisko,powitanie 

 

D. Drużyna - jaką jest 

 

I. Dokumentacja 

1. Drużyna ma opracowany i spisany program na 6 miesięcy; 

2. Drużyna posiada spisany plan pracy na najbliższe 3 miesiące; 

3. Drużynowy posiada zezwolenia rodziców na przynależność chłopców do ZHPnL. 

Komentarz: 1 i 2 - o różnicy między programem a planem pracy drużyny - czytaj w 

komentarzu do pkt VII. Planowanie - str. 3 

II. Ewidencja sprzętu (książka inwenterezacyjna) 

W drużynie prowadzona jest ewidencja sprzętu - jeśli taki się pojawi. 

III. Archiwum, kronika 

Drużyna z niektórych zbiórek czy akcji posiada zdjęcia, rysunki lub opisy. 

IV. Reprezentacyjność - mundur 

Drużynowy posiada skromny, praktyczny i estetyczny mundur. 

Komentarz: Chłopcy widząc taki mundur będą za wszelką cenę dążyli do tego, by mieć taki sam. 

Warto zaznaczyć, że mundur jest ważnym narzędziem metodycznym i dlatego dopuszcza się w 

ZHPnL pewną różnorodność umundurowania, nie mniej jednak w drużynie powinno 

obowiązywać jednolite umundurowanie. Regulamin mundurowy ZHPnL brzmi: „Mundur 

harcerski winien być zawsze praktyczny, estetyczny i skromny". 

V. Praca w Związku 

Drużynowy uczestniczy w pracach Związku i regularnie bywa na radach rrużynowych. 

 

 

 

Kategoria B /**/ 
 

A. Drużynowy 

 

I. Stopień harcerski 

Drużynowy zdobywa stopień H.O. lub H.L, jeśli poprzedni posiada od roku. 

II. Stopień instruktorski 

1. Pełniący obowiązki drużynowego (strót p.o. drużynowego) otworzył próbę pwd; 

2. Opiekunem drużyny jest czynny instruktor ZHPnL. 

III. Składki instruktorskie 

Jeśli p.o. drużynowego jest harcerzem starszym (18 lat) płaci składki instruktorskie. 
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IV. Stosowanie metody harcerskiej oraz twórcze podejście do życia 

1. Drużynowy nieświadomie stosuje elementy metody harcerskiej; 

2. Drużynowy czerpie z pomysłów innych - odpowiednio je przekształca oraz wzbogaca o swoje. 

Komentarz: Na metodą harcerską - zgodnie z „ręką metody" - składa się: J) system zastępowy, a 

więc podział chłopców na małe, naturalne grupy z akceptowanym przez wszystkich wodzem na 

czele - zastępowym; 2) współzawodnictwo i współdziałanie; 3) wzajemność oddziaływań - czyli 

wspólne oddziaływanie na siebie chłopców i drużynowego 4) oddziaływaniu pośrednim (przez 

grę, harce, obóz...); 5) stopniowaniu wymagań, trudności, ale i odpowiedzialności. Wszystkie te 

elementy łączy wychowanie i działanie na łonie przyrody oraz dobrowolność bycia harcerzem. 

V. Praca z przyszłymi wodzami 

Drużynowy świadomie pracuje ze swoimi zastępowymi. 

VI. Współpraca z rodzicami 

1. Drużynowy i opiekun znają rodziców swoich chłopców; 

2. Rodzice informowani są o pracy drużyny. 

VII. Planowanie 

1. Drużynowy samodzielnie tworzy plan, który jest akceptowany przez opiekuna drużyny; 

2. Drużynowy przy planowaniu - oprócz potrzeb i zainteresowań chłopców - bierze również pod 

uwagę ich możliwości. 

3. Drużyna ma opracowany i spisany program działania na 9 miesięcy; 

4. Praca drużyny zaplanowana jest na 6 mies. - plan pracy drużyny; 

5. Drużynowy zrealizował główne założenia programowe drużyny. 

Komentarz: Warto w tym miejscu wyjaśnić sobie dwa pojęcia: program i plan pracy drużyny. 

Przy konstruowaniu Programu należy wziąć pod uwagą potrzeby i zainteresowania chłopców 

oraz ich możliwości. Jak powstaje program? Drużynowy musi postawić sobie dwa pytania: a) co 

chcę osiągnąć (CEL - możliwy do osiągnięcia w konkretnych warunkach) b) w jaki sposób chcę 

to osiągnąć (FORMY, METODY) Natomiast Plan Pracy Drużyny jest szczegółowym 

rozmieszczeniem programu w czasie (grafik, terminarz). 

VIII. Rozwój religijny 

1. Drużynowy poszukuje swojej drogi życia w oparciu o wartości wynikające z wyznawanej 

Religii; 

2. Drużynowy rozumie potrzebę kształtowania życia religijnego swoich chłopców. 

IX. Kształcenie, udział w kursach 

Drużynowy ukończył kurs drużynowych. 

 

B. Drużyna - sprawność działania 

 

I.Funkcjonowanie systemu zastępowych 

l. Powstają zastępy; 

2.Odbywają się samodzielne zbiórki zastępów, lecz główna praca odbywa się na zbiórkach 

drużyny. 

II Rada drużyny (RD) 

Istnieje RD, w skład której wchodzą zastępowi. RD pełni funkcję organu doradczego drużynowego. 
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III Stopnie harcerskie - odpowiednie do wieku / postęp 

1/3 drużyny zdobyła stopnie odpowiednie dla swojego wieku. 

IV. Sprawności 

Sprawności w drużynie zdobywane są okresowo, np. w czasie obozu, biwaku itp. 

V. Funkcjonowanie Prawa Harcerskiego 

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie jest punktem wyjścia do pracy nad sobą w drużynie. 

VI. Akcja letnia i zimowa 

Drużyna może zorganizować samodzielny obóz, jeśli komendantem będzie czynny instruktor 

ZHPnL. W obozie wzięła udział co najmniej połowa chłopców z drużyny. 

Komentarz: Zgodę na zorganizowanie obozu przez pełnoletniego p.o. drużynowego, 

którego próba pwd przewiduje zorganizowanie obozu / zimowiska - wyraża bezpośrednio 

Naczelnik (jest to jego prawo, a nie obowiązek). 

VII. Służba 

1. Drużyna sporadycznie pełni służbę; 

2. Drużynowy zachęca chłopców do robienia dobrych uczynków. 

VIII. Zarobkowanie 

Chłopcy partycypują w kosztach obozu, przez podejmowane akcje zarobkowe. 

IX. Poziom wyszkolenia 

Zastępowi są kształceni, np.: ZZ, biorą udział w warsztatach organizowanych przez Związek. 

X. Mobilność drużyny 

Drużyna jest częściowo mobilna zewnętrznie - jest w stanie wystawić najlepszy zastęp dla 

potrzeb Związku. 

XI. Wniesiony element w życie społeczności lokalnej 

Drużyna współuczestniczyła w organizacji imprezy dla społeczności lokalnej, np. w parafii, 

szkoły, dzielnicy. 

 

C. Duch drużyny 

 

I. Indywidualna praca ludzi nad sobą 

Drużynowy zachęca każdego z chłopców do pracy nad sobą, do rozwijania swoich zalet. 

II. Atmosfera panująca w drużynie 

1. Drużynowy i zastępowi są „paczką" przyjaciół; 

2. Drużynowy dba o to, by chłopcy odnosili się do siebie z szacunkiem. 

III. Obrzędy i rytuały w drużynie 

W drużynie funkcjonują obrzędy, które „ubarwiają" jej życie. 

 

D. Drużyna - jaką jest 

 

I. Dokumentacja programowa 

1. Drużynowy sporządza konspekty zbiórek; 

2. Drużyna ma opracowany i spisany program działania na 9 miesięcy; 

3. Drużyna ma opracowany plan pracy na 6 miesięcy. 

Komentarz: o różnicy między programem a planem pracy drużyny - czytaj w komentarzu do pkt VII.  
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II Dokumentacja finansowo - gospodarcza 

1. W drużynie prowadzona jest ewidencja sprzętu; 

2. W drużynie prowadzona jest ewidencja zbieranych składek. 

III. Archiwum (kronika, zdjęcia) 

W drużynie pisana jest kronika, lecz opis zdarzeń obrazujących jej życie jest nieregularny. 

IV. Reprezentacyjność - mundur 

Połowa drużyny jest umundurowana. 

Komentarz: Warto zaznaczyć, że mundur jest ważnym narzędziem metodycznym i dlatego 

dopuszcza się w ZHPnL pewną różnorodność umundurowania, nie mniej jednak w drużynie 

powinno obowiązywać jednolite umundurowanie. Regulamin mundurowy ZHPnL brzmi: 

„Mundur harcerski winien być zawsze praktyczny, estetyczny i skromny ". 

V. Praca w Związku 

1. Drużyna bierze udział w imprezach organizowanych przez Związek; 

2. Drużyna współorganizowała małą imprezę Związkową. 
 

 

 

Kategoria A /***/ 
 

A. Drużynowy 

 

I. Stopień harcerski 

Drużynowy jest H.O. lub otworzył stopień H.L 

II. Stopień instruktorski 

Drużynowy jest przewodnikiem. 

III. Składki instruktorskie 

Drużynowy regularnie płaci składki instruktorskie 

IV. Stosowanie metody harcerskiej oraz twórcze podejście do życia 

Drużynowy świadomie stosuje metodę harcerską. Drużynowy wychodzi w pracy drużyny z 

własnymi pomysłami 

Komentarz: Na metodę harcerską - zgodnie z „ręką metody "składa się: 1) system zastępowy, a 

więc podział chłopców na małe, naturalne grupy z akceptowanym przez wszystkich wodzem na 

czele - zastępowym; 2) współzawodnictwo i współdziałanie; 3) wzajemność oddziaływań - czyli 

wspólne oddziaływanie na siebie chłopców i drużynowego; 4) oddziaływaniu pośrednim (przez 

grę, harce, obóz...); 5) stopniowaniu wymagań, trudności, ale i odpowiedzialności. Wszystkie te 

elementy łączy wychowanie i działanie na łonie przyrody oraz dobrowolność bycia harcerzem. 

V. Praca z przyszłymi wodzami 

Drużynowy rozpoczął pracę z przyszłym instruktorem. 

VI. Współpraca z rodzicami 

1. Drużynowy samodzielnie prowadzi cykliczne spotkania z rodzicami; 

2. Drużynowy zmierza do włączenia rodziców w życie drużyny. 
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VII. Planowanie 

1. Drużynowy samodzielnie planuje; 

2. Drużynowy przy planowaniu bierze pod uwagę - oprócz potrzeb i zainteresowań oraz 

możliwości chłopców - potrzeby najbliższego środowiska; 

3. Drużynowy posiada opracowany i spisany program na 12 m-cy; 

4. Praca drużyny zaplanowana jest na 12 mies. - plan pracy drużyny; 

5. Drużynowy zrealizował założenia programowe drużyny w 70 %. 

Komentarz: Warto w tym miejscu wyjaśnić sobie dwa pojęcia: program i plan pracy drużyny. Przy 

konstruowaniu Programu należy wziąć pod uwagę potrzeby i zainteresowania chłopców oraz ich 

możliwości; potrzeby najbliższego środowiska, np. dzielnicy, parafi, szkoły itp. Jak powstaje 

program? Drużynowy musi postawić sobie dwa pytania: a) co chcę osiągnąć (CEL -możliwy do 

osiągnięcia w konkretnych warunkach)? b) w jaki sposób chcę to osiągnąć (FORMY, METODY). 

Natomiast Plan Pracy Drużyny jest szczegółowym rozmieszczeniem programu w czasie (grafik, 

terminarz). 

VIII. Rozwój religijny 

1. Drużynowy jest odpowiedzialny za swój rozwój religijny; 

2. Drużynowy kształtuje życie religijne w drużynie. 

IX. Kształcenie, udział w kursach 

Drużynowy uczestniczył w kursach, warsztatach organizowanych przez Związek. 

 

B. Drużyna - sprawność działania 

 

I. Funkcjonowanie systemu zastępowego 

1. Zastępy są samodzielne; 

2. W drużynie funkcjonuje Zastęp Zastępowych; 

3. Plan pracy drużyny wynika z planów zastępów. 

II. Rada drużyny (RD) 

1. W skład RD - oprócz drużynowego i zastępowych - wchodzą i funkcyjni, np. przyboczny, 

Kwatermistrz; 

2. RD jest świadoma swej roli; 

3. RD pełni kluczową rolę w podejmowaniu określonych decyzji. 

III. Stopnie harcerskie - odpowiednie do wieku / postęp 

l .Chłopcy znają system zdobywania stopni w drużynie;  

2. Połowa chłopców z drużyny zdobyła stopnie odpowiednie dla swego wieku. 

IV. Sprawności 

1. Drużynowy umiejętnie powiązał system zdobywanie sprawności ze stopniami; 

2. Sprawności zdobywane są regularne. 

V. Funkcjonowanie Prawa Harcerskiego 

Chłopcy - swoją postawą dają przykład postępowania zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem 

Harcerskim. 

VI. Akcja letnia i zimowa 

1.Drużyna zorganizowała samodzielny obóz (zimowisko), który zaplanowany i przeprowadzony 

został przez drużynowego; 
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2. W obozie (zimowisko) uczestniczyło co najmniej 3/4 chłopców z drużyny. 

VII. Służba 

1. Drużyna świadomie podejmuje służbę; 

2. Służba pełniona jest okresowo. 

 

VIII. Zarobkowanie 

Drużyna - poprzez podejmowane akcje zarobkowe - jest w stanie zaspokajać swoje 

podstawowe potrzeby finansowe, np. opłata za harcówkę, zakup sprzętu itp. 

IX. Poziom wyszkolenia 

1. Kształcenie zastępowych odbywa się w obrębie ZZ; 

2. Zastępowi są przeszkoleni i nadal się kształcą; 

3. Drużynowy uczestniczy w szkoleniach i kursach; 

4. Drużyna zorganizowała biwak dla ZZ lub RD. 

X. Mobilność drużyny 

Drużyna jest (wewnętrznie i zewnętrznie) mobilna - można na nią zawsze liczyć. 

XI. Wniesiony element w życie społeczności lokalnej 

Drużyna zorganizowała imprezę dla społeczności lokalnej. 

 

C. Duch drużyny 

 

I. Indywidualna praca ludzi nad sobą 

Drużynowy zna zalety i wady swoich chłopców. Pracuje z każdym chłopcem indywidualnie, a 

efekty tej pracy są zauważalne. 

II. Atmosfera panująca w drużynie 

1. W drużynie panuje atmosfera przyjaźni; 

2. Drużynowy to nie tylko wódz, ale i przyjaciel chłopców z drużyny. 

III. Obrzędy i rytuały w drużynie 

1. Drużyna wypracowała obrzędy inne niż pozostałe drużyny w Związku. Nie powiela 

Schematów; 

2. Obrzędy w drużynie pełnią właściwe funkcje, np. integrujące, przywódcze, inicjacyjne itp. 

 

D. Drużyna - jaką jest 

 

I. Dokumentacja programowa 

1. Drużynowy posiada książkę pracy drużyny; 

2. Drużynowy posiada opracowany i spisany program na 12 m-cy; 

3. Drużyna posiada spisany plan pracy na 12 miesięcy. 

Komentarz: o różnicy między programem a planem pracy drużyny - czytaj w komentarzu do pkt VII.  

II. Dokumentacja finansowo - gospodarcza 

1. W drużynie prowadzona jest książka finansowa (wpływy, wydatki); 

2. W drużynie prowadzona jest ewidencja sprzętu; 

3. W drużynie prowadzona jest ewidencja składek. 
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III. Archiwum (kronika, zdjęcia) 

Drużyna prowadzi kronikę, która jest systematycznie uzupełniana i wzbogacana zdjęciami, 

rysunki itp. 

IV. Reprezentacyjność - mundur 

3/4 członków drużyny jest umundurowana. 

Komentarz: Warto zaznaczyć, że mundur jest ważnym narzędziem metodycznym i dlatego dopuszcza 

się w ZHPnL pewną różnorodność umundurowania, nie mniej jednak w drużynie powinno 

obowiązywać jednolite umundurowanie. Regulamin mundurowy ZHPnL brzmi:„Mundur harcerski 

winien być zawsze praktyczny, estetyczny i skromny". 

IV. Praca w Związku 

Drużyna samodzielnie przygotowała (zorganizowała) imprezę Związkową. 
 

 

Kategoria Orla /****/ 
 

A. Drużynowy – Mistrz 

 

I. Stopień harcerski 

Drużynowy posiada stopień H.L. 

II. Stopień instruktorski 

Drużynowy otworzył stopień phm. 

III. Składki instruktorskie 

Drużynowy regularnie płaci składki instruktorskie . 

IV. Stosowanie metody harcerskiej oraz twórcze podejście do życia 

1. Drużynowy świadomie stosuje metodę harcerską, poszukuje i wprowadza nowe rozwiązania 

metodyczne; 

2. Drużynowy jest twórcą niesztampowych programów. Dzieli się pomysłami z innymi 

drużynowymi; 

3. Drużynowy pomaga i inspiruje do działania młodszych drużynowych – Mistrz. 

V. Praca z przyszłymi wodzami 

Drużynowy kształci / wychowuje wodza - instruktora, który jest tego świadom. Drużynowy 

permanentnie z nim pracuje. 

VI. Współpraca z rodzicami 

1. Drużynowy jest przyjacielem rodziców, którzy są jego partnerami; 

2. Drużynowy angażuje rodziców do działania w życiu drużyny; 

3. Drużynowy zna problemy rodziców, spotyka się z nimi indywidualnie. 

VII. Planowanie 

1. Drużynowy samodzielnie planuje, pomaga innym drużynowym; 

2. Drużynowy przy planowaniu bierze pod uwagę - oprócz potrzeb i zainteresowań oraz 

możliwości chłopców - potrzeby społeczności lokalnej;  

3. Drużyna ma opracowany i spisany program działania na 1,5 roku; 

4. Praca w drużynie zaplanowana jest na 12 mies. - plan pracy drużyny; 
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5. Drużynowy w dużej mierze wykonał to, co zaplanował. 

Komentarz: Warto w tym miejscu wyjaśnić sobie dwa pojęcia: program i plan pracy drużyny. Przy 

konstruowaniu Programu należy wziąć pod uwagę potrzeby i zainteresowania oraz możliwości 

chłopców; potrzeby społeczności lokalnej. Jak powstaje program? Drużynowy musi postawić sobie 

dwa pytania: a) co chcę osiągnąć (CEL -możliwy do osiągnięcia w konkretnych warunkach) b) w 

jaki sposób chcę to osiągnąć (FORMY, METODY) Natomiast Plan Pracy Drużyny jest 

szczegółowym rozmieszczeniem programu w czasie (grafik, terminarz). 

VIII. Rozwój religijny 

1. Drużynowy swoim życiem daje świadectwo o swojej wierze; 

2. Drużynowy włącza chłopców w działalność duszpasterstwa harcerskiego. 

IX. Kształcenie, udział w kursach 

Drużynowy prowadził zajęcia na kursach, warsztatach organizowanych przez Związek. 

 

B. Drużyna - sprawność działania 

 

I. Funkcjonowanie systemu zastępowego 

1. Kształcenie zastępowych odbywa się w obrębie Zastępu Zastępowych (ZZ), np. zbiórki, 

warsztaty; 

2. Plan pracy drużyny wynika z planów pracy zastępów; 

3. ZZ współpracuje z innymi ZZ w Związku 

II. Rada drużyny (RD) 

1. W skład RD - oprócz drużynowego i zastępowych - wchodzą inni funkcyjni, np. przyboczny, 

kwatermistrz itp.; 

2. Poprzez demokratyczny sposób podejmowania decyzji RD rozumie funkcjonowanie 

demokracji w życiu codziennym. 

III. Stopnie harcerskie odpowiednie do wieku / postęp 

1. W drużynie sprawnie funkcjonuje system zdobywania stopni; 

2. Min. 3/4 członków drużyny zdobyła stopnie odpowiednie dla swego wieku. 

IV. Sprawności 

W drużynie zdobywanie konkretnych sprawności połączone jest z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

V. Funkcjonowanie Prawa Harcerskiego 

Chłopcy swoją aktywność w środowisku działania rozwijają w duchu idei Przyrzeczenia i 

Prawa Harcerskiego. 

VI. Akcja letnia i zimowa 

1. Drużyna zorganizowała obóz oraz zimowisko; 

2. Wszyscy chłopcy uczestniczyli w jednym obozie (zimowisku). 

VII. Służba 

1. Drużyna ma stałe pole służby; 

2. Chłopcy podejmują indywidualną służbę w środowisku swojego działania. 

VIII. Zarobkowanie 

1. Drużyna stale dba o to, by zarabiać pieniądze, np. poprzez organizację imprez, akcji 

Zarobkowych; 
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2. Drużyna stara się inwestować zarobione pieniądze. 

IX. Poziom wyszkolenia 

Funkcyjni z drużyny są kształceni, np. kwatermistrz, zuchmistrz itp. 

X. Mobilność drużyny 

Drużyna jest wewnętrznie i zewnętrznie mobilna - można na nią 

zawsze liczyć. 

XI. Wniesiony element w życie społeczności lokalnej 

1. Drużyna przejawia aktywność w organizacji imprez; 

2. W społeczności lokalnej drużyna utożsamiana jest z przeprowadzoną imprezą. 

 

C. Duch drużyny 

 

I. Indywidualna praca ludzi nad sobą 

Poprzez motywację do pracy nad sobą (wprowadzoną przez drużynowego), chłopcy rozumieją 

potrzebę pracy nad kształtowaniem swojego charakteru. 

II. Atmosfera panująca w drużynie 

1. W drużynie panuje atmosfera braterstwa; 

2. Chłopcy często spotykają się ze sobą; 

3. Drużyna „zaraża" optymizmem inne drużyny. 

III. Obrzędy i rytuały w drużynie 

Drużyna posiada stałe obrzędy, wypracowane w drużynie, z którymi chłopcy się utożsamiają i które 

są przez nich rozumiane. 

 

D. Drużyna - jaką jest 

 

I. Dokumentacja programowa 

1. Drużynowy robi opis zbiórek; 

2. Drużynowy posiada książkę pracy drużyny; 

3. Drużyna ma opracowany i spisany program działania na 1,5 roku; 

4. Drużyna ma opracowany plan pracy na 12 mies; 

5. Drużyna stworzyła (spisała) akt zawierający, np. obrzędy drużyny, sprawności stworzone 

przez drużynę, konstytucję, regulamin pracy RD itp. 

Komentarz: o różnicy między programem a planem pracy drużyny - czytaj w komentarzu do pkt VII. 

Planowanie - str. 6. Ad. 5 dotyczy to drużyn, które wypracowały takie obrzędy, konstytucję itd. 

II Dokumentacja finansowo - gospodarcza 

1. W drużynie jest kwatermistrz, który zajmuje się jej sprzętem; 

2. W drużynie jest skarbnik, który zajmuje się całością spraw finansowych oraz utrzymuje 

kontakt ze skarbnikiem organizacji. 

III. Archiwum (kronika, zdjęcia) 

1. Prowadzona jest kronika, która jest systematycznie uzupełniana i wzbogacana rysunkami, 

szkicami, zdjęciami itp; 

2. W prowadzeniu kroniki biorą udział wszyscy chłopcy; 

3. Drużyna zorganizowała wystawę zdjęć, prac, pokaz slajdów - obrazujących jej życie. 



 
 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 

 

 

 

IV. Reprezentacyjność - mundur 

l. Wszyscy chłopcy są umundurowani; 

Komentarz: Warto zaznaczyć, że mundur jest "ważnym narzędziem metodycznym i dlatego 

dopuszcza się w ZHPnL pewną różnorodność umundurowania, nie mniej jednak w drużynie   

powinno obowiązywać jednolite umundurowanie. Regulamin mundurowy ZHPnL brzmi:„Mundur 

harcerski winien być zawsze praktyczny, estetyczny i skromny ". 

IV. Praca w Związku 

1. Drużyna przejawia szczególną aktywność w organizacji imprez Związkowych; 

2. Drużyna inspiruje inne drużyny do działania; 

3. Drużyna zorganizowała lub przeprowadziła szkolenie specalistyczne w Związku, np. kurs 

samarytański itp. 

 


