
Przypominam o obowiązujących instrukcjach dotyczących działalności jednostek 

organizacyjnych ZHP. W załączniku instrukcje działania szczepu, kręgów, drużyn harcerskich, 

starszoharcerskich, wędrowniczych i wielopoziomowych oraz gromad zuchowych. Polecam 

zwrócić uwagę na następujące punkty:  

 

Szczepy: 

14. Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komenda szczepu, na której czele stoi 
komendant szczepu – pełnoletni instruktor wybrany przez instruktorów i wędrowników 
pełniących funkcje instruktorskie w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład 
szczepu i mianowany na funkcję przez właściwego komendanta hufca.  

15. Komendant szczepu powinien posiadać minimum stopień podharcmistrza i być przeszkolony 
do pełnionej funkcji. 

28. Szczep powinien posiadać regulamin wewnętrzny lub konstytucję, którą przedstawia 
właściwej komendzie. Regulamin wewnętrzny lub konstytucja może w sposób odmienny od 
opisanego w niniejszej instrukcji regulować: 
a) system kierowania szczepem, 
b)  tryb pracy 

34. Komenda szczepu zobowiązana jest do przekazywania do komendy hufca następujących 
dokumentów: 
a) rozkazów komendanta szczepu, 
b) budżetów i sprawozdań finansowych, 
c) planu pracy szczepu na kolejny rok. 

 

Kręgi Instruktorskie: 

3.3.4. Przewodniczącym kręgu jest instruktor wybrany przez krąg. Decyzję kręgu zatwierdza 
rozkazem właściwy komendant. 
4.4.1. Krąg prowadzi dokumentację obejmującą działalność kręgu: 

 regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez właściwego komendanta, 

 ewidencję członkowską, 

 wykaz uchwał i decyzji podejmowanych przez krąg, 

 rozkazy przewodniczącego kręgu, 

 rozkazy właściwego komendanta, 

 plan pracy przedstawiony właściwemu komendantowi, 

 dokumentację programową kręgu, 

 dokumentację finansowo-gospodarczą. 
 

Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe: 
11. Drużynowym może być tylko instruktor ZHP lub członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, 
po ukończeniu kursu drużynowych i przygotowany do pracy odpowiednią metodyką, który 
złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni, 
właściwy komendant wyznacza pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne zobowiązanie 
do pełnienia tej funkcji. 
12. Drużynowy: 

1)kieruje pracą drużyny zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi ZHP 
oraz innymi przepisami prawa; 
2)odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny; 
3)odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy drużyny;  
4)odpowiada za prowadzenie dokumentacji drużyny; 
5)odpowiada za gospodarkę drużyny; 



6)odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie spisu harcerskiego w 
drużynie, 
7)przygotowuje następcę na funkcję drużynowego; 
8)współpracuje z rodzicami członków drużyny i środowiskiem działania drużyny; 
9)podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną;  
10)bierze czynny udział w działaniach hufca; 
11)uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z właściwej komendy; 
12)reprezentuje drużynę; 
13)wydaje rozkazy; 
14)przyjmuje i zwalnia członków drużyny; 
15)dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego; 
16)przyjmuje Przyrzeczenie Harcerskie – jeśli jest instruktorem ZHP. 

17. Drużyna harcerska pracuje zgodnie z metodyką harcerską, drużyna starszoharcerska – 
metodyką starszoharcerską, a drużyna wędrownicza – metodyką wędrowniczą. W drużynie 
wielopoziomowej drużynowy stosuje metodyki odpowiednie do wieku członków drużyny. 
20. Drużyna harcerska i starszoharcerska składa się z co najmniej dwóch zastępów. Zastęp 
zrzesza od 5 do 12 członków drużyny. W drużynach koedukacyjnych pracują zastępy żeńskie i 
męskie. 
31.Drużyna prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy wychowawczo-
organizacyjnej: 

1)książkę pracy wraz z rejestrem członków i pisemnymi zgodami rodziców na 
przynależność do drużyny; 
2)plan pracy przedstawiony we właściwej komendzie; 
3)rozkazy drużynowego; 
4)teczkę korespondencji drużyny; 
5)dokumentację pracy zastępów; 
6)dokumentację finansowo-gospodarczą z rejestrem składek członkowskich; 
7)drużyna wędrownicza –  konstytucję drużyny przedstawioną we właściwej 
komendzie. 

 

Gromady zuchowe: 
26.Gromada prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy wychowawczo-
organizacyjnej: 

1)książkę pracy wraz z rejestrem członków i pisemnymi zgodami rodziców na 
przynależność do gromady; 
2)plan pracy przedstawiony we właściwej komendzie; 
3)teczkę korespondencji gromady; 
4)dokumentację finansowo-gospodarczą z rejestrem składek członkowskich. 

 


