
Regulamin próbnych gromad zuchowych, drużyn 
harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych 

Hufca ZHP Siemianowice Śląskie 
 
 
 

§ 1 
Próbną gromadę zuchową, drużynę harcerską, starszoharcerską lub 
wędrowniczą może otworzyć harcerz, który ma ukończone 16 lat  
i skończony kurs drużynowych zgodny z odpowiednią metodyką. 
 

§ 2 
W celu otwarcia okresu próbnego kandydat na drużynowego 
zobowiązany jest przedstawić Komendzie Hufca następujące 
dokumenty: 
1. Wniosek o otwarcie okresu próbnego. 
2. Plan pracy drużyny na okres próbny 
3. Obrzędowość drużyny 
4. Wykaz kadry drużyny 
5. Zgodę dyrektora szkoły na działanie drużyny na terenie danej szkoły 
6. Terminarz zbiórek 
 

§ 3 
Okres próbny drużyny trwa 6 miesięcy 
 

§ 4 
W uzasadnionych przypadkach Komenda Hufca może przedłużyć okres 
próbny drużyny na czas nieokreślony 
 

§ 5 
W czasie okresu próbnego drużynowy zobowiązany jest do 
prowadzenia regularnych zbiórek zgodnie z przedstawionym planem  

pracy 
 

§ 6 
Warunkiem zamknięcia okresu próbnego jednostki jest uregulowanie 
składek członkowskich drużynowego i wszystkich członków jednostki 
 



 
§7 

W czasie trwania okresu próbnego jednostka jest zobowiązana do 
uczestnictwa w imprezach programowych hufca  
 

§8 
Podczas okresu próbnego w szeregach jednostki powinno znaleźć się  
ok. 30% nowych członków, niezrzeszonych w innych jednostkach.  
W uzasadnionych przypadkach wyjątek może stanowić drużyna 
wędrownicza. Uzasadnienie to musi być przedstawione Komendzie 
Hufca podczas zamykania okresu próbnego jednostki 
 

§9 
Aby zamknąć okres próbny drużynowy zobowiązany jest przestawić 
komendzie hufca następujące dokumenty: 

1. Plan pracy drużyny 
2. konspekty zbiórek 
3. konstytucję- w przypadku Drużyny Wędrowniczej 
4. wykaz członków drużyny 
5. potwierdzenie opłaconych składek 
6. Książkę pracy jednostki 
7. Karty prób na stopnie- jeżeli w czasie trwania okresu próbnego 

zostały otwarte próby 
8. Książkę finansową drużyny- w przypadku jednostki samodzielnej 
9. Zobowiązanie drużynowego 
10. Zgody rodziców na przynależność do ZHP 

 
§10 

Podczas trwania okresu próbnego Komenda ma prawo do 
niezapowiedzianej wizytacji drużyny 
 

§11 
Drużynowy, któremu Komenda nie zamknęła okresu próbnego ma 
prawo zażądać pisemnego oświadczenia, w którym zawarte będą 
argumenty takiej decyzji. 
 

§12 
Otwarcie oraz zamknięcie okresu próbnego ogłaszane są w rozkazie 
Komendanta Hufca 
 



 
§13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2010 
 

§14 
Drużyny, które otwarły okres próbny przed wejściem w życie 
regulaminu zobowiązane są do ukończenia go według zasad opisanych 
w regulaminie 


