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Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Bór” (w skrócie 45 PDH) 

podporządkowana jest misji Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), która mówi o wychowaniu 

młodego człowieka, czyli wspieraniu go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru 

przez stawianie wyzwań. Tym samym w swojej pracy zależy nam na możliwości indywidualnego 

rozwoju każdego z nas z jednoczesnym poszanowaniem zdania innych. Chcemy tworzyć wspólnotę 

opartą na wzajemnym zrozumieniu, braterstwie i miłości do ojczyzny. 

Funkcjonowanie drużyny oparte jest o ciąg wychowawczy. Zarówno w pracy śródrocznej jak i 

podczas Harcerskiej Akcji Letniej (HAL) oraz Harcerskiej Akcji Zimowej (HAZ)  pracujemy w 

grupach metodycznych (pionach), które dostosowują program do konkretnej grupy wiekowej. Pionem 

metodycznym nazywamy grupę w podobnym wieku (pion harcerski 4-6 klasa szkoły podstawowej, 

pion starszharcerski klasa 1-3 gimnazjum, pion wędrowniczy 1 klasa szkoły ponadgimnazjalnej do 25 

lat) pracującą według metodyki zalecanej przez ZHP prowadzoną przez szefa pionu, przybocznego 45 

PDH. 

Drużyna współpracuje w zakresie metodycznym, kadrowym i programowym z 45 

Nowomiejską Gromadą Zuchową (w skrócie 45 NMGZ). 

§1 

Struktura środowiska Gromady 45 NMGZ i Drużyny 45 PDH 

1. Struktura drużyny opiera się na pracy 3 pionów metodycznych, tworzonych przez poszczególne 

zastępy. Wszystkie zastępy uwzględniają podział na płeć. Nie występują zastępy koedukacyjne. Na 

czele stoi drużynowy/a, któremu/której podlegają przyboczni (szefowie pionów), którzy mają prawo 

do posiadania swojego zastępcy. Im też podlegają zastępowi danego pionu wraz ze swoimi zastępami.   

Decyzje o pracy środowiska podejmowane są przez cztery ciała: 

a. Komenda 

W jej skład wchodzą wszyscy instruktorzy wywodzący się ze środowiska 45 PDH pełniący 

funkcje w 45 NMGZ i 45 PDH. 

b. Rada instruktorska 

W jej skład wchodzą drużynowy/a oraz przyboczni 45 PDH. Na wniosek drużynowej/ego lub co 

najmniej dwóch przybocznych w radzie instruktorskiej mogą brać udział zastępcy szefów 

pionów. 

c. Rada drużyny 

W jej skład wchodzą drużynowi i przyboczni 45 PDH i 45 NMGZ, zastępcy szefów pionów, 

zastępowi, czynnie działający członkowie pionu wędrowniczego posiadający czerwone berety. 

Jednorazowo w skład rady drużyny może zostać powołana osoba ze środowiska 45 PDH po 

uzyskaniu zgody przez ¾ głosów  obecnych na radzie. 

d. Rada Pionu 

W jej skład wchodzą szef pionu, zastępca szefa pionu, zastępowi z danego pionu. 



 

 

§2 

Funkcje w Drużynie 

1. Drużynowy. 

2. Przyboczny – szef pionu. 

3. Zastępca szefa pionu 

4. Zastępowy 

5. Podzastępowi 

6. Chorąży drużyny 

7. Chorąży zastępu 

8. Kronikarz 

9. Skarbnik 

10. Gospodarz harcówki do spraw porządku 

11. Gospodarz harcówki do spraw sprzętu 

12. Webmaster 

13. Bibliotekarz 

14. Fotograf 

15. Szeregowy 



 

 

§3 

 

Prawa i Obowiązki 

 

1. Drużynowy/a 45 PDH: 

a. Posiada stopień instruktorski, dąży do posiadania stopnia co najmniej phm. 

b. Posiada stopień harcerski – co najmniej Harcerz Orli 

c. Wyznacza swojego następcę po jednogłośnej akceptacji przez radę instruktorską 

d. Mianuje przybocznych rozkazem. 

e. Zatwierdza plany pracy pionów. 

f. Tworzy plan pracy Drużyny. 

g. Wydaje rozkazy i je dokumentuje. 

h. Odpowiada za przygotowanie obozu 

i. Nadzoruje prowadzenie Książki Pracy Drużyny. 

j. Może wizytować i opiniować pracę pionów. 

k. Informuje o zbiórkach – 2 tygodnie przed terminem. 

l. Odpowiada za pracę całej Drużyny. 

m. Deleguje zadania dotyczące pracy drużyny. 

n. Ma prawo do podejmowania decyzji z sprawach nagłych bez konsultacji z 

którąkolwiek z rad. 

o. Zwołuje Rady Drużyny, Radę Instruktorską, Komendę 

p. Do niego należy ostateczna decyzja w sytuacji braku rozstrzygnięcia podczas 

głosowania. 



 

 

 

2. Przyboczny/a: 

a. Posiada stopień Harcerza Orlego lub wyższy. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

drużynowego może posiadać stopień ćwika/samarytanki. 

b. Ma obowiązek zebrania/stworzenie: składek w ustalonym przez drużynowego 

terminie, zezwoleń rodziców dotyczących uczestnictwa w zbiórkach (koniec 

września), planu pracy (koniec września). 

c. Przybocznym może być albo szef pionu, albo zastępcą szefa pionu w przypadku gdy 

posiada stopień instruktorski i ukończone 18 lat. 

d. Przekazuje informacje pomiędzy Drużynowym/ą a pionem. 

e. Odpowiada z nabór do pionu (dotyczy pionu harcerskiego i pionu starszoharcerskiego) 

f. Do końca września przesyła dane teleadresowe do Drużynowego/ej (na bieżąco 

uzupełniane). 

g. Zbiera zgody i wpłaty przed biwakiem członków swojego pionu. 

h. Zastępuje Drużynowego/ą w razie jego nieobecności. 

i. Współpracuje z Drużynowym/ą. 

j. Przedstawia radzie instruktorskiej kandydaturę swojego następcy i szkoli go. Nowy 

przyboczny musi uzyskać jednogłośną akceptację rady instruktorskiej. 

k. Odpowiada za pracę pionu. 

l. Posiada wszystkie kompetencje, które Drużynowy uzna za stosowne. 

m. Ukończył kurs przybocznych, zalecany kurs przewodnikowski oraz nakładka 

metodyczna 

n. Ma prawo zwołać Radę Drużyny oraz Radę Instruktorską 

o. Ma prawo decydować o biwakach, obozach, imprezach itp. 

p. Może zgłaszać propozycje programowe pracy drużyny. 

q. Ma prawo wskazać kandydata na swojego zastępcę radzie instruktorskiej. 

r. Dąży do posiadania stopnia co najmniej pwd. 



 

 

3. Zastępca Szefa Pionu. 

a. Wyznaczany jest przez szefa pionu i zatwierdzany jednogłośnie przez radę 

instruktorską 

b. Wybrany Zastępuje szefa pionu w tym również w spotkaniach Komendy. 

c. Bierze udział w radach instruktorskich za zgodą drużynowego lub co najmniej dwóch 

przybocznych. 

d. Na radach instruktorskich posiada głos tylko w sytuacji zastępowania szefa pionu. 

e. Współtworzy z szefem pionu plan pracy. 

f. Jeśli jest instruktorem ZHP i ma ukończone 18 lat jest przybocznym 45 PDH nosząc 

dodatkowo granatowy węzełek. W pozostałych przypadkach posiada brązowy sznur z 

granatowym węzełkiem. 

g. W trakcie pełnienia funkcji powinien ukończyć kurs przybocznych jeśli nie zrobił tego 

wcześniej. 

4. Kronikarz. 

a. Dopilnowuje prowadzenie kroniki na bieżąco. 

b. Zabiera kronikę na najważniejsze uroczystości. 

c. Posiada zielony węzełek 

5. Skarbnik 

a. Jest informowany o wydatkach instruktorów. 

b. Monitoruje stan konta w Hufcu. 

c. Koordynuje prace związane ze stworzeniem planu finansowego drużyny. 

d. Jest instruktorem drużyny 

6. Gospodarz Harcówki do spraw porządku. 

a. Odpowiada za utrzymanie porządku w harcówce. 

b. Wywiesza harmonogram sprzątania harcówki 

c. Poinformowanie o czynnościach, które należy wykonać w celu zachowania porządku 

d. Odpowiada za zeszyt wejść i wyjść 

e. Posiada zielony suwak 

7. Opiekun harcówki do spraw sprzęt: 



 

 

a. Informowany o pożyczeniu sprzętu z harcówki oraz wydaje na nie zgodę. 

b. Przeprowadza inwentaryzację. 

c. Sprawdza sprzęt po oddaniu. 

d. Dba o konserwacje sprzętu. 

e. Posiada zielony suwak 

8. Zastępowy/a 

a. Jest wzorem dla zastępu. 

b. Przekazuje informacje pomiędzy zastępem a przybocznym.  

c. Prowadzi kartotekę zastępu. 

d. Uczestniczy w Radzie Drużyny. 

e. Ma prawo wybrać podzastępowego i chorążego zastępu w konsultacji z przybocznym. 

f. Dba o obrzędowość zastępu. 

g. Odpowiada za pracę zastępu, w tym za frekwencję i bezpieczeństwo zastępu. 

h.  Zgłasza wniosek o zawieszenie członków swojego zastępu do przybocznego. 

i. W miarę możliwości jest obecny na wszystkich: zbiórkach i wyjazdach. 

9. Chorąży zastępu: 

a. Pełni funkcję podzastępowego w przypadku gdy ten nie jest wyznaczony 

b. Opiekuje się proporcem zastępu, dba o jego estetykę i jego obecność na wszystkich 

wyjazdach drużyny.  

c. Opiekuje się proporcem drużyny, dba o jego estetykę i jego obecność na wszystkich 

wyjazdach drużyny 

10. Podzastępowy 

a. Zastępuje zastępowego na radzie drużyny jeśli ten nie może się na niej pojawić oraz 

we wszystkich innych obowiązkach, gdy zastępowy jest nieobecny. 

b. Wspomaga swojego zastępowego, nie próbuje z nim rywalizować. 

10. Szeregowy 

a. W miarę możliwości Uczestniczy we wszystkich zbiórkach drużyny, pionu oraz 

biwakach i obozach. 

b. Opłaca składki członkowskie 



 

 

c. Samodoskonali się- zdobywa kolejne stopnie harcerskie i sprawności 

d. Informuje zastępowego o swojej nieobecności przed danym wydarzeniem.  



 

 

§4 

Kompetencje ciał decyzyjnych 

1. Komenda: 

a. Ustala wspólną politykę rozwoju ŚRODOWISKA 45 PDH czyli 45 NMGZ i 45 PDH. 

b. Podejmuje decyzje o wspólnych wyjazdach (biwaki, obozy) 

c. Konsultuje wspólny terminarz (drużyny i gromady zuchowej). 

d. W spotkaniu rady muszą uczestniczyć drużynowy 45 PDH i drużynowy 45 NMGZ 

e. Ustala wspólną politykę kadrową 

2.  Rada instruktorska 

a. Ustala politykę kadrową 

b. Podejmuje decyzje finansowe 

c. Reaguje na problemy drużyny. 

d. W spotkaniu muszą uczestniczyć co najmniej dwóch przybocznych i drużynowy. 

e. Tworzy i przyjmuje zmiany w regulaminach drużyny w tym konstytucji 

f. Podejmuje decyzje związane z pracą drużyny nie należące do ciał decyzyjnych  

3.  Rada drużyny: 

a. Przyznaje Krzyże i Barwy Drużyny. 

b. Powołuje nowych członków w skład Rady Drużyny 

c. Prowadzi pracę programową drużyny 

d. Jest poinformowana o ważnych sprawach przez radę instruktorską. 

e. Zawiesza członków Rady drużyny. 

f. Jest ciałem doradczym dla rady instruktorskiej. 

g. Może być dopuszczona do podejmowania pewnych decyzji przez radę instruktorską 

4.  Rada Pionu: 

a. Organizuje pracę pionu. 

b. Rozwiązuje bieżące kwestie na zbiórkach i wyjazdach pionu 

 



 

 

§5 

Regulacje ciał decyzyjnych 

1.  Poszczególne rady podejmują decyzje po przez głosowanie. Głosowanie ma charakter jawny. 

Do przegłosowania danej kwestii wystarczy zwykła większość (tj. liczba głosów za jest większa od 

liczby głosów przeciw, liczba głosów wstrzymujących się jest bez znaczenia) nie zależnie od ilości 

uprawnionych do głosowania podczas podejmowania danej decyzji. 

2.  Podczas każdego wyjazdu drużyny lub zbiórki może odbyć się spotkanie danego ciała 

decyzyjnego jeśli spełnione są warunki (np. obecność drużynowej/ego). 

 


