Regulamin Drużyny/Gromady Integracyjnej Organizacji Harcerek ZHR
Zatwierdzony Rozkazem Naczelniczki L 03/04 z dnia 25.marca 2004
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§ 1.
Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem
wychowawczym.
Drużyna integracyjna to drużyna w minimum ¼ złożona z osób niepełnosprawnych.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o drużynie, należy przez to rozumieć także gromady
zuchowe.
W § 3 p. 1 oraz § 6 p. 1 przez zapisy związane z metodyką harcerską rozumie się odpowiednio
metodykę gromad zuchowych i drużyn wędrowniczych.
§ 2.
Drużyny integracyjne w zależności od wieku uczestników zaliczają się do zuchowych, harcerskich i
wędrowniczych.
Drużyna integracyjna liczy przynajmniej 10 osób, z czego minimum 3 są niepełnosprawne.
W przypadku gdy do jednostki należy mniej osób niż określono w p. 2 możliwe jest powołanie zastępu
integracyjnego. Do zastępów integracyjnych stosują się wszystkie pozostałe punkty regulaminu
drużyny integracyjnej.
Drużyna działa w hufcu (Związku Drużyn), ), przy założeniu, że nie tworzy się hufców składających
się wyłącznie z drużyn integracyjnych
Drużyna jest samodzielna programowo i organizacyjnie, o ile nie stoi to w sprzeczności z celami i
zasadami Związku.
Drużyna integracyjna może działać jako koedukacyjna, wówczas jednak należy zaprosić do
współpracy instruktora wskazanego przez odpowiednie struktury Organizacji Harcerzy.
Wysokość składek drużyny (w tym ich istnienie) na wniosek drużynowej uzgadnia, corocznie hufcowa
z właściwą Komendantką Chorągwi i Zarządem Okręgu.
Zarząd Okręgu może wystąpić do Naczelnictwa o zwolnienie z obowiązku płacenia składek za
członków drużyn integracyjnych. Po jego otrzymaniu sumy zebrane przez drużynę Okręg przeznacza na
wspieranie działań swoich jednostek na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 3.
1. Drużyna działa pełnym systemem pracy harcerskiej, a w szczególności:
a) działa w niej rada drużyny i wewnętrzny system szkolenia funkcyjnych;
b) funkcjonuje w niej system stopni i sprawności;
c) prowadzona jest gospodarka finansowa i inwentarzowa;
d) zgodnie z zatwierdzonym planem pracy odbywają się zbiórki drużyny, są wykonywane
zadania jakie drużyna przed sobą stawia.
§ 4.
1. Drużyna nosi:
a) numer kolejny w danym hufcu, 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 względami wychowawczymi.
W przypadku zmiany przydziału organizacyjnego (np. z hufca do hufca) drużyna zachowuje
dotychczasowy numer.
b) nazwę drużyny (odpowiednio do pionu metodycznego)
2. Drużyna może w swojej nazwie używać słowa „integracyjna”, umieszczając wyraz „integracyjna” po
nazwie miejscowości.
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§ 5.
Drużyną kieruje drużynowa - instruktorka ZHR, która decyduje o sprawach programowych i
organizacyjnych drużyny.
Drużynowa:
a) kieruje pracą wychowawczą w drużynie,
b) odpowiada za pracę drużyny oraz bezpieczeństwo jej członków,
c) przyjmuje i zwalnia członków drużyny,

d) sporządza plany pracy drużyny, które wymagają zatwierdzenia przez hufcową,
e) współpracuje z rodzicami, kołem przyjaciół harcerstwa przy drużynie i innymi osobami
wspierającymi (np. szkołą, parafią, gminą, organizacjami pozarządowymi w szczególności
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych),
f) odpowiada za przestrzeganie przepisów ZHR oraz wykonanie decyzji władz Związku,
g) przygotowuje następcę,
h) wydaje rozkazy,
i) prowadzi dokumentację drużyny,
j) aktywnie uczestniczy w pracach hufca.
3. W uzasadnionych przypadkach starsza harcerka lub wędrowniczka może pełnić obowiązki drużynowej
(p.o. drużynowej), jednakże prowadzona przez nią drużyna musi mieć opiekuna, z którym p.o.
drużynowej obowiązana jest konsultować decyzje wychowawcze i organizacyjne.
4. Opiekunem drużyny może być każda instruktorka/instruktor ZHR, jeżeli wyrazi zgodę i zostanie
mianowany przez hufcową.
5. Opiekun drużyny występuje we wszystkich sprawach, w których na podstawie odrębnych przepisów
wymagany jest udział osoby pełnoletniej.
6. Drużynowa drużyny integracyjnej w przypadku nie posiadania przygotowania do pracy z tym typem
drużyny (wykształcenie lub doświadczenie) powinna przez pierwsze pół roku posiadać wsparcie osoby
z właściwymi kwalifikacjami. W przypadku gdy drużynowa jest instruktorką (lub posiada jako
opiekuna Instruktora ZHR) osoba ta nie musi być członkiem ZHR-u.
7. Jeżeli przepisy Związku mówią o drużynowej należy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 rozumieć przez to także
p.o. drużynowej.
8. Przed objęciem funkcji drużynowa oraz opiekun drużyny składają pisemne oświadczenie o podjęciu
odpowiedzialności o treści:
"W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mojej opiece członków
drużyny \ prowadzenia/opieki nad (nazwa drużyny) i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w tym
zakresie przepisów państwowych, Statutu i innych przepisów Związku oraz prowadzenia prawidłowej
gospodarki majątkiem Związku.
......................................................
......................................................
(Miejscowość i data) (Podpis)
........................................................
........................................................
(Imię i nazwisko) (Adres)
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§ 6.
Drużyna powinna posiadać następującą dokumentację:
a) książkę pracy drużyny zawierającą: rozkazy drużynowej, notatki o bieżącej pracy drużyny,
zatwierdzony przez hufcową plan pracy drużyny, ewidencję danych personalnych wszystkich
członków drużyny, a w szczególności: daty złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, numery
krzyży harcerskich, informacje o przebiegu służby, informacje o zdobytych stopniach,
sprawnościach, informacje o stanie zdrowia.
b) dokumentację finansową i gospodarczą określoną w odrębnych przepisach Związku,
Naczelniczka Harcerek może określić w formie instrukcji wzór książki pracy drużyny.
Drużynowa może powierzyć innemu członkowi drużyny (np. przybocznej) prowadzenie dokumentacji,
o której mowa w ust.1.
Powierzenie prowadzenia dokumentacji innemu członkowi drużyny nie zwalnia drużynowej od
odpowiedzialności za jej prawidłowe i systematyczne prowadzenie.

§ 7.
Drużynowa przyjmuje do drużyny i zwalnia z niej uczestników.
Przed przyjęciem uczestnika do drużyny drużynowa obowiązana jest uzyskać pisemną zgodę
(oświadczenia) rodziców lub prawnych opiekunów kandydatki/ta, który nie ukończył 16 roku życia lub
jest prawnie ubezwłasnowolniony, o treści:
"Wyrażam zgodę na przynależność córki/syna do drużyny (nazwa drużyny) Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej prowadzonej przez druhnę (imię i nazwisko drużynowej).
........................................................
........................................................
(data) (miejscowość)
........................................................
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.........................................................
(Imię, nazwisko i adres jednego z rodziców lub opiekuna) (podpis)
3. O zwolnieniu z drużyny uczestnika, o którym mowa w ust.2. drużynowa informuje na piśmie jej
rodziców lub prawnych opiekunów.
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§ 8.
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.
Wniosek, o którym mowa w ustępie 1 zawiera:
a) informacje o: środowisku działania drużyny, składzie drużyny (ilość i wiek uczestników, ilości
zastępów/patroli/szóstek, osobach niepełnosprawnych, kadrze drużyny), kandydatce na
drużynową, nazwie drużyny,
b) adres do korespondencji,
c) oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 8.
§ 9.
Przyjęcie lub powołanie drużyny poprzedza okres próbny trwający nie dłużej niż 6 miesięcy.
Hufcowa obowiązana jest poinformować Komendantką Chorągwi i Zespół ds. działań na rzecz osób
niepełnosprawnych o powołaniu (również na okres próbny) lub rozwiązaniu drużyny integracyjnej.
Okres próbny rozpoczyna się po wyrażeniu przez hufcową zgody na utworzenie drużyny, a kończy się
wizytacją drużyny dokonaną przez hufcową lub wyznaczoną przez nią instruktorkę.
W trakcie okresu próbnego drużyna dostosowuje swoją pracę do regulaminów Związku, w tym przede
wszystkim do zasad wynikających z regulaminu drużyny integracyjnej.
Po upływie okresu próbnego hufcowa może:
a) zakończyć okres próbny i powołać lub przyjąć do ZHR drużynę,
b) przedłużyć okres próbny,
c) zakończyć okres próbny i rozwiązać drużynę albo odmówić jej przyjęcia do Związku.
§ 10.
Drużyna integracyjna podlega kategoryzacji na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem jednak
koniecznych zmian związanych ze specyfiką drużyny. Corocznie hufcowa wraz z drużynową dokonuje
korekty wymagań według których drużyna będzie kategoryzowana w nadchodzącym roku. Wyniki
uzgodnień przesyła do informacji komendantki chorągwi i Zespołu ds. działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Hufcowa wraz z drużynową może dokonać uzgodnień odnośnie ewentualnych odstępstw od
regulaminów wynikających ze specyfiki drużyny integracyjnej. O ewentualnych zmianach w
stosowaniu regulaminów każdorazowo informuje Komendantką Chorągwi i Zespół ds. działań na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Jeżeli drużyna nie spełnia wymogów wynikających ze Statutu i regulaminów Związku (po
uwzględnieniu uzgodnionych korekt) hufcowa ma prawo:
a) gdy istnieje prawdopodobieństwo poprawy sytuacji w drużynie - wyznaczyć drużynie okres
próbny,
b) zawiesić działalność drużyny na okres nie przekraczający 1 miesiąca,
c) rozwiązać drużynę.
Do okresu próbnego, o którym mowa w ustępie 3a stosuje się przepisy § 9, z zastrzeżeniem, że
drużynowa obowiązana jest przedstawić program naprawczy. Nie przedstawienie programu
naprawczego w ciągu 2 tygodni od dnia wyznaczenia okresu próbnego, nie zatwierdzenie go przez
hufcową albo jego nie wykonanie powoduje rozwiązanie drużyny.
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) otwiera, przedłuża i zamyka drużynie okres próbny,
c) mianuje i zwalnia drużynową,
d) powołuje i odwołuje opiekuna drużyny,
e) nadaje numer i nazwę drużyny,

f)

w przypadku zwolnienia z funkcji drużynowej i odwołania opiekuna wyznacza termin
rozliczenia się z obowiązków i majątku Związku.

§ 12.
1. W celu doskonalenia pracy wychowawczej w drużynach:
a) Naczelniczka Harcerek może w drodze Instrukcji w sprawie zasad kategoryzacji drużyn
określić szczegółowe uprawnienia drużyn.
b) Naczelniczka może wydać szczegółowe instrukcje odnośnie drużyn integracyjnych.
§ 13.
1. Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem odnośnie drużyn integracyjnych rozstrzyga
Naczelniczka. Naczelniczka może zlecić to zadanie zespołowi ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

