
Dokumenty 

Zgodnie z punktem 67,68 i 139. Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny,  

kręgu i klubu specjalnościowego: 

 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. 

 

 Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej 

członków w systemie Ewidencja ZHP. 

 

 Dokumentacja gospodarczo-finansowa jednostki obejmuje: 

o rozliczenia wszystkich wpływów i wydatków, w tym rozliczenia 

poszczególnych zadań (biwaki, rajdy itp.) oraz podstawowej składki 

członkowskiej i dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, 

o protokoły przejęcia sprzętu w użytkowanie, 

o protokoły zdania sprzętu, 

o protokoły zniszczenia sprzętu (zatwierdzone przez właściwego 

komendanta), 

o protokoły kradzieży (zatwierdzone przez właściwego komendanta). 

 

 

 

 

 



 

1. Zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w Hufcu Skierniewice szef PJO 

przechowuje  i uzupełnia następujące dokumenty w tz. „Teczce drużyny” która 

znajduje się w biurze hufca: 

o Pisemne zgody rodziców na przynależność do ZHP/ Deklaracje 

członkowskie ZHP  

o Plan pracy drużyny podpisany członka komendy    

o Deklaracja drużynowego/opiekuna do prowadzenia drużyny 

o Teczka z dowodami księgowymi (KP, KW) 

o Książka Inwentarzowa 

o Konstytucję/Regulamin     

o protokoły przejęcia sprzętu w użytkowanie, 

o protokoły zdania sprzętu, 

o protokoły zniszczenia sprzętu (zatwierdzone przez właściwego 

komendanta), 

o protokoły kradzieży (zatwierdzone przez właściwego komendanta).

     

2. Książka pracy gromady/drużyny nie musi na stałe znajdować się w teczce 

drużyny  i zawiera : 

o Strona Tytułowa 

o Charakterystyka Drużyny 

o Ogólne informacje o harcerzach/Statystyki 

o Najważniejsze osoby w ZHP 

o Zastępy- informacje 

o Ewidencja składek (z miejscem na potwierdzenie wpłaty) 

o Zbiorowa ewidencja  

o Konspekty zbiórek 

o Zbiórki rady drużyny 

o Rozkazy 

3. Drużynowy nie prowadzi książki finansowej, z uwagi na działania autorskiego 

systemu do finansów w podstawowych jednostkach. Mimo to drużynowy              

w dalszym ciągu musi rozliczać się z poszczególnych zadań (biwaki, rajdy itp.) 

oraz podstawowej składki członkowskiej i dodatkowej składki członkowskiej 

zadaniowej, 

 

 

 



Biwak 

Na podstawie instrukcji i ustaleń w Hufcu Skierniewice: 

1. Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy 

jednostki. 

2. Biwak musi być zatwierdzony przez komendanta hufca.  

3. O szczegółach realizacji biwaku szef jednostki informuje właściwego komendanta przesyłając, 

w formie papierowej lub elektronicznej: 

1) nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku: 

a) miejsce biwaku, 

b) wykaz kadry biwaku, 

c) ramowy plan biwaku, 

d) listę uczestników  

e) plan finansowy (wpływy, wydatki) , 

f) informację o polisie ubezpieczeniowej NNW. 

4. Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. 

Istnieje możliwość finansowania biwaku ze środków pochodzących z innych źródeł (sponsor, 

dotacje itp.). 

 

 

 


