Regulamin drużyny wędrowniczek Organizacji Harcerek ZHR
(zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHR uchwałą nr 200/1 z dnia 19 grudnia 2007 r.,
zmieniony uchwałą 311/5 z dnia 19 marca 2016 r.)
§1
Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym
wędrowniczek.
§2
1.
2.
3.
4.
5.

Drużyna liczy przynajmniej 8 wędrowniczek (nie licząc drużynowej) w wieku od 15 lat.
Drużyna działa zgodnie z metodyką wędrowniczek.
Drużyna należy do hufca.
Drużyna rozpoczyna działanie po zatwierdzeniu planu pracy przez hufcową.
Drużyna jest samodzielna wychowawczo, programowo i organizacyjnie, o ile nie stanowi to
sprzeczności z celami i zasadami Związku.
§3

1. Drużyna działa zgodnie z zasadami metodyki wędrowniczek, a w szczególności:
a. posiada zatwierdzony plan pracy, zgodnie z którym odbywają się zbiórki,
b. jej praca jest oparta na pracy nad sobą, służbie, wędrówce (w sensie fizycznym,
intelektualnym i duchowym) oraz wyczynie,
c. pracuje systemem zespołów zadaniowych,
d. drużynowa indywidualnie pracuje z każdą z wędrowniczek i wspiera jej rozwój,
e. funkcjonuje w niej system stopni i sprawności, zdobywany jest naramiennik wędrowniczy,
którego zasady zdobywania określa Naczelniczka Harcerek w odrębnej instrukcji,
f. wędrowniczki zdobywają uprawnienia, odznaki państwowe i kwalifikacje zawodowe,
g. wędrowniczki przygotowują się do samodzielnego podjęcia indywidualnej służby
w dorosłym życiu, szukają swojego miejsca w społeczeństwie,
h. przynajmniej raz w roku drużyna organizuje co najmniej ośmiodniowy obóz
z wędrówką i dwie wędrówki w ciągu roku.
§4
Drużyna posiada:
a. numer, z zastrzeżeniem, że numery drużyn nie powinny się powtarzać, nawet w przypadku działania
na terenie jednej miejscowości kilku hufców harcerek, chyba że istnienie kilku drużyn o tym samym
numerze jest uzasadnione potrzebami środowiska,
b. nazwę złożoną z:
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i.

ii.
iii.
iv.

słów „Drużyna Wędrowniczek” poprzedzonych nazwą miejscowości albo regionu np. Bydgoska
albo Pomorska, z tym że nazwę drużyny próbnej poprzedza się przymiotnikiem „Próbna”, np.
5 Próbna Bydgoska Drużyna Wędrowniczek,
nazwy własnej, np. „Jodły”,
imienia patronki drużyny,
ewentualnie nazwy jej specjalizacji.
§5

1. Drużyną kieruje drużynowa – instruktorka ZHR, która ukończyła kurs metodyki wędrowniczek.
Drużynowa decyduje o sprawach wychowawczych, programowych i organizacyjnych drużyny oraz jest
odpowiedzialna za bezpieczeństwo członkiń drużyny.
2. Drużynowa zobowiązana jest w szczególności do:
a. opracowania i realizacji planu pracy drużyny, który wymaga zatwierdzenia przez hufcową,
b. przyjmowania i zwalniania członkiń drużyny,
c. podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy metodycznej,
d. aktywnego udziału w pracach hufca i referatu wędrowniczek w chorągwi,
e. współpracy z lokalnym środowiskiem harcerskim, a w szczególności z gromadami zuchenek,
drużynami harcerek i drużynami wędrowników,
f. współpracy z rodzicami, kołem przyjaciół harcerstwa i innymi organizacjami lub instytucjami
działającymi na terenie (np. szkołą, parafią, gminą),
g. systematycznego prowadzenia dokumentacji drużyny,
h. terminowego i rzetelnego przeprowadzania spisu drużyny,
i. wydawania rozkazów,
j. przygotowania następczyni na funkcję drużynowej,
k. przestrzegania przepisów ZHR oraz wykonywania decyzji władz Związku.
3. Przed objęciem funkcji drużynowa składa pisemne oświadczenie o podjęciu odpowiedzialności o treści
określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§6
1. Drużyna powinna posiadać następującą dokumentację:
a. zatwierdzony plan pracy drużyny,
b. książkę pracy drużyny zawierającą:
i. rozkazy drużynowej,
ii. ewidencję danych personalnych wszystkich członkiń drużyny wraz z datami złożenia
Przyrzeczenia Harcerskiego i numerami krzyży harcerskich, informacjami o zdobytych
naramiennikach wędrowniczych, stopniach i sprawnościach oraz przebiegu służb,
iii. oświadczenie drużynowej bądź opiekunki drużyny,
iv. oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów,
c. dokumentację finansową i gospodarczą określoną w odrębnych przepisach Związku.
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2. Drużynowa może powierzyć przybocznej prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1,
z zastrzeżeniem iż dokumentację finansową prowadzić może jedynie osoba pełnoletnia.
3. Powierzenie prowadzenia dokumentacji przybocznej nie zwalnia drużynowej z odpowiedzialności za
jej prawidłowe i systematyczne prowadzenie.
§7
1. Drużynowa przyjmuje do drużyny i zwalnia z niej wędrowniczki i przyboczne.
2. Przed przyjęciem do drużyny wędrowniczki, która nie ukończyła 18 roku życia, drużynowa
zobowiązana jest uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) rodziców lub prawnych opiekunów o treści
określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Przyjęcie do drużyny i zwolnienie drużynowa ogłasza w rozkazie.
4. O zwolnieniu z drużyny wędrowniczki drużynowa informuje na piśmie jej rodziców lub prawnych
opiekunów.
§8
1. Drużyna jest powoływana albo przyjmowana do ZHR na pisemny wniosek kandydatki na drużynową.
Przystępując do tworzenia nowej drużyny, kandydatka musi uzyskać pisemną zgodę właściwej
hufcowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zawiera:
a. charakterystykę środowiska drużyny,
b. informacje o kadrze drużyny, w tym o ukończonych szkoleniach metodycznych, potencjalnym
składzie drużyny (liczba i wiek wędrowniczek),
c. nazwę drużyny,
d. minimum półroczny plan pracy drużyny,
e. oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 6.
§9
1. Przyjęcie lub powołanie drużyny poprzedza okres próbny trwający nie dłużej niż 6 miesięcy.
2. Okres próbny rozpoczyna się po wyrażeniu przez hufcową zgody na utworzenie drużyny, a kończy się
wizytacją drużyny dokonaną przez hufcową lub referentkę ds. wędrowniczek lub wyznaczoną przez
nią instruktorkę wędrowniczą.
3. W trakcie okresu próbnego drużyna dostosowuje swoją pracę do regulaminów Związku, w tym przede
wszystkim do zasad wynikających z regulaminu drużyny wędrowniczek.
4. Po upływie okresu próbnego hufcowa może:
a. zakończyć okres próbny i powołać lub przyjąć do ZHR drużynę,
b. jednokrotnie przedłużyć okres próbny o kolejne 6 miesięcy,
c. zakończyć okres próbny i rozwiązać drużynę albo odmówić jej przyjęcia do Związku.
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§ 10
1. Jeżeli drużyna nie spełnia wymogów wynikających ze Statutu i regulaminów Związku, hufcowa ma
prawo:
a. gdy istnieje prawdopodobieństwo poprawy sytuacji w drużynie – wyznaczyć drużynie okres
próbny,
b. zawiesić działalność drużyny do czasu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości, jednak nie
dłużej niż na okres 3 miesięcy,
c. rozwiązać drużynę.
2. Do okresu próbnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przepisy § 9 stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że drużynowa obowiązana jest przedstawić program naprawczy.
Nieprzedstawienie programu naprawczego w ciągu 2 tygodni od dnia wyznaczenia okresu próbnego,
niezatwierdzenie go przez hufcową albo jego niewykonanie powoduje rozwiązanie drużyny.
3. W przypadku rozwiązania drużyny hufcowa albo inna wyznaczona przez nią osoba posiadająca
pisemne upoważnienie zabezpiecza cały majątek oraz dokumentację drużyny.
§ 11
1. Bezpośrednią przełożoną drużynowej jest hufcowa.
2. Hufcowa w drodze rozkazu:
a. przyjmuje lub powołuje oraz rozwiązuje drużynę,
b. mianuje i zwalnia drużynową,
c. nadaje numer i nazwę drużyny,
d. otwiera, przedłuża i zamyka drużynie okres próbny,
e. w przypadku zwolnienia z funkcji drużynowej wyznacza termin rozliczenia się z obowiązków
i majątku Związku.

§ 12
W celu doskonalenia pracy wychowawczej w drużynach Naczelniczka Harcerek może w ramach zasad
kategoryzacji drużyny określić szczegółowe uprawnienia drużyn.
§ 13
Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Naczelniczka Harcerek.
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Załącznik nr 1 do regulaminu drużyny wędrowniczek Organizacji Harcerek ZHR
Oświadczenie drużynowej
W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych mojej opiece
wędrowniczek podejmuję się prowadzenia (nazwa drużyny) i zobowiązuję się do przestrzegania
obowiązujących w tym zakresie przepisów państwowych, Statutu i innych przepisów Związku oraz
prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkiem Związku.
........................................................
(imię i nazwisko, adres)

......................................................
(miejscowość i data, podpis)

Załącznik nr 2 do regulaminu drużyny wędrowniczek Organizacji Harcerek ZHR
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Wyrażam zgodę na przynależność mojej córki (imię i nazwisko) do drużyny (nazwa drużyny) Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Oświadczam, że akceptuję uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach prowadzonych metodą harcerską
uwzględniającą różnorodność form i miejsc zbiórki.
Jednocześnie zobowiązuję się do opłacania ustalonych w ZHR składek członkowskich.
........................................................................................................
(imię, nazwisko i adres jednego z rodziców lub opiekuna, podpis)

...........................................
(data/miejscowość)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA
...........................................................
imię i nazwisko drużynowej
...........................................................
dane kontaktowe drużynowej (telefon, adres e-mail)
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