
„Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie 
tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone.” 

gen. Józef Haller 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA 12  DRUŻYNY HARCERSKIEJ 

„GLOBTROTERZY” 

KONSTYTUCJA DRUŻYNY TO NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT, KTÓRY 

KSZTAŁTUJE OBLICZE DRUŻYNY, REGULUJE JEJ PRACĘ I STRUKTURĘ, 

A TAKŻE USTALA PRAWA I OBOWIĄZKI, JAKIM PODLEGA HARCERZ 

W DRUŻYNIE. 

 

  

§ 1. Struktura i charakterystyka ogólna 

  

1. 12 DH „Globtroterzy” jest jednostką Związku Harcerstwa Polskiego, działa w 

Chorągwi Śląskiej, przy Hufcu Ziemi Zawierciańskiej. 

2. „Globtroterzy” są drużyną koedukacyjną. 

3. Drużyna została przyjęta w poczet drużyn hufca Ziemi Zawierciańskiej, uzyskała 

numer i nazwę: 12 Drużyna Harcerska „Globtroterzy” 28 lutego 2006 r. i dzień ten jest 

Dniem Drużyny. 

4. Drużyna skupia w swoich szeregach harcerzy i harcerki. 

5. Drużyna działa na podstawie Statutu ZHP, konstytucji drużyny oraz innych 

dokumentów i instrukcji ZHP. 

6. W skład Rady Drużyny wchodzą: drużynowy, przyboczni, zastępowi i w razie 

potrzeby inni funkcyjni lub harcerze. 

7. Rada Drużyny: 

-          Dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, 



-          Przyjmuje do „Globtroterów” i wykreśla z listy członków, 

-          Podejmuje decyzje o mianowaniu i odwołaniu funkcyjnych w drużynie, 

-          Zatwierdza plan pracy drużyny i odpowiada za jego realizacje, 

-          Podejmuje decyzje o przyznaniu stopni i sprawności harcerskich, 

-          Rada jest jedynym organem upoważnionym do wprowadzenia zmian 

-          i poprawek do Konstytucji, 

-          Może zapraszać gości do udziału w swych obradach, 

-          Podejmuje decyzje w sprawach nagród i kar. 

1. Decyzje Rady Drużyny podejmowane są na zasadzie demokratycznego głosowania 

przy udziale min. 50% członków. 

2. Drużynowy, przyboczni oraz zastępowi mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich 

zbiórkach Rady Drużyny. W razie nieobecności muszą podporządkować się podjętym 

na zbiórce decyzjom oraz uprzedzić o swojej nieobecności i podać jej powód. 

3. Zbiórki rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

4. Funkcyjni drużyny: 

· Drużynowy: 

-          Ma decydujący głos we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa 

harcerzy, 

-          Zwołuje zbiórki Rady Drużyny, 

-          Realizuje postanowienia Rady Drużyny, 

-          Otwiera i zamyka próby na: harcerza, sprawności, znaki służb, stopnie 

harcerskie, 

-          Kieruje pracą drużyny, 

-          Prowadzi dokumentację drużyny, 

-          Reprezentuje drużynę, 

· Przyboczny: 

-          Zastępuje drużynowego w razie jego nieobecności, 

-          Współpracuje z drużynowym, wykonuje zadania wyznaczone przez niego, 



-          Ustąpienie przybocznego następuje w momencie jego rezygnacji, 

odwołania przez Radę Drużyny lub w razie utracenia członkostwa w drużynie. 

· Zastępowy: 

-          Koordynuje pracę zastępu, 

-          Prowadzi zbiórki zastępu, 

-          Buduje plan pracy zastępu, 

· Kronikarz: 

-          Odpowiada za kronikę drużyny, 

-          Ma prawo posiłkować się członkami drużyny w uzupełnianiu kroniki. 

· Chorąży: 

-          Ma obowiązek dbać o proporzec drużyny, jest odpowiedzialny za jego 

obecność w sytuacjach wskazanych przez drużynowego. 

5. Funkcyjnym drużyny może zostać tylko harcerz „Globtroterów”. 

6. Członkiem „Globtroterów” jest osoba, która: 

-          Systematycznie uczęszcza na zbiórki zastępu, drużyny. 

-          Ukończyła okres próbny 3 miesięcy, 

 7.   Pełnoprawnym członkiem „Globtroterów” jest osoba, która: 

-          Ukończyła próbę harcerza i złożyła Przyrzeczenie Harcerskie, 

-          Aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, 

-          Zapoznała się z konstytucją, 

-          Otrzymała chustę oraz plakietkę w barwach drużyny w sposób obrzędowy. 

8.   Harcerz „Globtroterów” ma obowiązek: 

-          Postępować zgodnie z Prawem Harcerskim, 

-          Godnie reprezentować drużynę, 

-          Przestrzegać konstytucji drużyny, 

-          Być zdyscyplinowanym, wywiązywać się z powierzonych mu zadań. 

9. Harcerz „Globtroterów” ma prawo: 

-          Uczestniczyć w życiu drużyny, 

-          Być wybieranym na funkcje w drużynie, 



-          Poprzez swoją postawę wpływać na losy drużyny, 

-          Zakwestionować i poddać dyskusji decyzje drużyny, 

-          Używać sprzętu drużyny. 

10.  Rezygnacja i utrata członkostwa „Globtroterów”: 

-          Wystąpienie z drużyny następuje poprzez złożenie rezygnacji 

drużynowemu, 

-          Utrata członkostwa następuje poprzez wykluczenie z listy członków 

drużyny przez Radę Drużyny. 

  

  

§ 2. Cele 

  

1. Podstawowym celem działania drużyny jest przygotowanie młodzieży do 

samodzielnego życia w duchu harcerskich ideałów. 

2. Drużyna umożliwia rozwój intelektualny i fizyczny w ramach: zbiórek, gier, biwaków, 

obozów, rajdów, zlotów itp. 

  

  

§ 3. Regulamin mundurowy 

  

1. Chusta harcerza „Globtroterów” jest żółta. 

2. Pagony są żółte z wyszytą, czarną, arabską dwunastką oraz drukowanymi literami DH 

od zewnętrznej strony pagonów. 

3. Mundur harcerek: 

-          Koszula mundurowa żeńska (szara) wg wzoru ZHP, 

-          Spódnica (szara) wg wzoru ZHP, spodenki czarne wg wzoru ZHP lub 

spodnie jeans, 

-          Pas harcerski czarny parciany, 

-          Getry w kolorze czarnym, 



-           Na głowie szara furażerka, 

-          Chusta opisana w §2. ustęp 2. 

1. Mundur harcerzy: 

-          Koszula mundurowa męska (zielona) wg wzoru ZHP, 

-          Spodenki zielone wg wzoru ZHP lub spodnie jeans, 

-          Pas harcerski zielony parciany, 

-          Chusta opisana w §2. ustęp 2, 

-          Getry w kolorze czarnym do krótkich spodenek, 

-          Na głowie zielona furażerka. 

1. Plakietkę „Globtroterów” nosimy na lewym rękawie munduru pod plakietką hufca. 

2. Pozostałe elementy umundurowania określa regulamin mundurowy ZHP. 

  

§ 4. Nagrody i kary 

  

1. Wyróżnienia i nagrody: 

- nagrodę stanowi pochwała w rozkazie drużynowego, wpis do Książeczki Harcerskiej 

lub/i nagroda rzeczowa. 

2. Kary: 

- kary stosowane w „Globtroterach” nie mogą naruszać godności własnej karanego, 

- w wypadku zaniedbywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji i nie 

skutkowania uprzednich upomnień możliwe jest, na podstawie decyzji Rady Drużyny, 

odwołanie z funkcji rozkazem drużynowego, 

- w przypadku łamania Konstytucji możliwe jest udzielenie upomnienia lub nagany w 

rozkazie drużynowego, 

- ciągłe łamania Prawa Harcerskiego lub Konstytucji Drużyny oraz niestosowania się 

do zaleceń przełożonych będzie karane wydaleniem z drużyny na podstawie decyzji 

Rady Drużyny. 

  

 

 



§ 5. Dokumentacja 12 DH ‘Globtroterzy” 

  

1. Plan  pracy drużyny, 

2. Książka finansowa, 

3. Konstytucja, 

4. Kronika, 

  

  

  

§ 6. Postanowienia końcowe 

  

1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Drużyny. 

2. Konstytucja traci ważność w razie rozwiązania drużyny. 

3. Wszelkie zmiany są wprowadzane w postaci poprawek do Konstytucji. 

4. Każdy członek drużyny jest zobowiązany do zapoznania się z tym dokumentem i do 

przestrzegania postanowień w nim zawartych. 

  

  

  

  

 


