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DOKUMENTACJA DRUŻYNY 

Wytyczne  do  dokumentacji  drużyny  według  „Instrukcja  tworzenia  
i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”

1. Drużynowy prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
1) książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego;
2) program pracy gromady/drużyny, zatwierdzony przez właściwą komendę (aktualizowany 

w miarę potrzeb),
3) zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku 

życia, oraz deklaracje członkowskie osób, które ukończyły 16 rok życia;
4) w przypadku gromady/drużyny NS lub gromady/drużyny integracyjnej: oświadczenia 

rodziców, prawnych opiekunów lub dorosłego członka ZHP potwierdzające spełnienie 
kryteriów członkostwa w tych jednostkach określonych w punkcie 3. podpunkt 7) i 8) 
(wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji);

5) dokumenty finansowe wymienione w punkcie dotyczącym finansów i gospodarki 
majątkowej jednostki;

6) w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny, przedstawioną właściwej 
komendzie.

2. Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie 
Ewidencja ZHP.

„Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego” -> dokumenty ZHP 
dostępne na stronie zhp.pl https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-1772017-21-lutego-
2017-r-sprawie-zatwierdzenia-instrukcji-tworzenia-dzialania-gromady-druzyny-kregu-klubu-
specjalnosciowego/ 

Terminy  do zapamiętania w Hufcu Ziemi Wadowickiej

 Meldunki drużyny/gromady – do każdego 5 dnia miesiąca

 Plan pracy – do 30 września

Adres na który należy przesyłać meldunki i plany pracy: meldunek@wadowice.zhp.pl 
oraz do namiestnika danego pionu.

Meldunek – treść

 nazwa jednostki (gromady/drużyny/szczepu itd.)
 data składania meldunku
 wyszczególniony okres za jaki składany jest meldunek (np. meldunek z 

działalności drużyny w listopadzie 2012)
 wyszczególnione działania drużyny/gromady wraz z ilością osób, które brały 

udział w każdym przedsięwzięciu (np. w biwaku drużyny brało udział 12 harcerzy)
 podpis osoby składającej meldunek (np. drużynowego, przybocznego) wraz ze 

stopniem

Plan pracy drużyny – treść 
W planie pracy powinny znaleźć się następujące elementy:

 charakterystyka drużyny
 cele, zamierzenia, zadania na bieżący rok harcerski
 harmonogram działań

Analiza wewnętrzna może zostać dołączona, ale jeśli zawiera poufne informacje o członkach drużyny/gromady – 

zostawiamy ją do własnego użytku.

Rozkazy
Do meldunków dołączamy także bieżące rozkazy drużynowego. Rozkazy przechowuje się 
w książce pracy drużyny.

Książka pracy drużyny

 strona tytułowa mówiąca o tym, czyją jest własnością (numer, nazwa drużyny, 
adres, dane adresowe hufca i chorągwi)

 wykaz członków rady drużyny (imię, nazwisko, stopień, funkcja, daty objęcia 
funkcji, zwolnienia z funkcji)

 wykaz członków drużyny zastępami
 ewidencja członków drużyny

 terminarz zbiórek zastępów i drużyny (harmonogram)
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 plan pracy

 konspekty zbiórek RD, drużyny, plan zadań zespołowych

 rozkazy drużynowego

 uwagi o pracy drużyny przedstawicieli władz harcerskich

Książkę  pracy  drużyny  można  wykonać  samodzielnie,  prowadzić  ją  w  zeszycie  lub  skorzystać  z
gotowego wzorca. Zastępowi prowadza książki pracy zastępu.

Po wstąpieniu do drużyny/gromady harcerze/zuchy przynoszą zgody rodziców na przynależność do
drużyny/gromady  i  ZHP.  Przy  okazji  każdego wyjazdy  (biwak,  rajd itp.)  potrzebne  są zezwolenia
rodziców – wszystko to należy przechowywać.

Dane do faktury

ZHP Chorągiew Krakowska/ Wadowice
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
NIP 676-234-15-99

Na odwrocie faktury, którą chcecie złożyć do KH opisuje się co zostało zakupione, w jakim celu i 
przez kogo. Np.: Materiały plastyczne zakupione w celu przygotowania zbiórek drużyny. 6 DH 
„Wielcy Ludzie” – pwd. Adam Nowak drużynowy.

Dane Hufca Ziemi Wadowickiej
ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
Tel. 33 873 48 40
mail: wadowice@zhp.pl
Strona: www.wadowice.zhp.pl 

Karta biwaku, meldunek o wycieczce
7 dni przed wyjściem na wycieczkę składa się do hufca meldunek o wycieczce wraz z listą 
uczestników, danymi opiekunów, trasą i programem.

Karta Biwaku powinna zawierać dane: organizator biwaku, termin, lokalizacja (dokładny adres, tel.)
– trasa (środek transportu),  liczba uczestników, nr polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego,
zapewnienie  środków  finansowych,  sposób  wyżywienia,  warunki  zakwaterowania,  deklaracja  w
sprawie  bezpieczeństwa  życia  i  zdrowia  dzieci  na  biwaku.  Należy  dołączyć:  listę  uczestników,
program biwaku.

Maile „służbowe”
Często wiele spraw załatwiamy z hufcem i instruktorami mailowo. Pisząc takiego maila 
pamiętaj:

 adres mailowy z którego wysyłasz maile musi spełniać wymagania „poważnej” 
korespondencji , najlepiej żeby składał się z imienia i nazwiska/inicjałów, a nie np.
emiluniaxd69@buziaczki.com 

 każdy członek ZHP może założyć maila w domenie @zhp.net.pl 

 nie rób błędów ortograficznych! przestrzegaj zasad pisowni w j. polskim: 
ortografia, interpunkcja, gramatyka

 krótkie i konkretne zdania, jasna treść -> krótko i treściwie

 tytułuj swoje wiadomości, nie przesyłaj maili (brak tematu)

 opisuj załączniki do maili; nie wysyłaj załączników bez treści maila

 jeśli mail jest do Komendy, to tak go też zatytułuj – jest to nadal pismo urzędowe

 na końcu podpis, pozdrowienie harcerskie

 staraj się odpowiadać na maile w ciągu 2-3 dni, a na ważne jak najszybciej

Twoja wiadomość mailowa ukazuje Twoją kulturę osobistą.
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