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REGULAMIN GROMADY ZUCHÓW
1.

Prawo Zuchowe
1)
2)
3)
4)
5)

2.

Zuch kocha Boga i Polskę.
Zuch jest dzielny.
Wszystkim jest z zuchem dobrze.
Zuch stara się być coraz lepszy.
Zuch stara się mówić po polsku.

Okrzyk Zucha
Zuchy! Czuj!
Zuchy! Czuj!
Zuchy! Czuj! Czuj! Czuj!

3.

Obietnica Zucha
„Obiecuję być dobrym zuchem - Pierwszej Gwiazdki (lub)
Drugiej Gwiazdki (lub) Trzeciej Gwiazdki”.

4.

Podstawową jednostką zuchową jest Gromada Zuchów.

5.

Gromada Zuchów jest jednostką organizacyjną, wychowawczą i
gospodarczą w Organizacji Harcerzy, działającą na terenie
wyznaczonym przez Hufcowego.
Wódz prowadzący Gromadę posiada funkcję Drużynowego
Zuchów.

6.

Do Gromady Zuchów należą chłopcy, a w mieszanej gromadzie
także dziewczęta, w wieku od 7 do 11 lat.

7.

Gromada Zuchów składa się z co najmniej 2 szóstek po 6-10
członków.

8.

Gromada posiada nazwę i kolor, zatwierdzone na wniosek
Hufcowego przez Komendanta Chorągwi; również winna wybrać
sobie godło, zawołanie i pieśń oraz sporządzić totem.
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9.

Gromada Zuchów używa nazwy zawierającej również nazwę
siedziby Gromady, np.
Gromada „Orlęta Lwowskie” w Nottingham.

10. Cele
a) Gromada Zuchów jest pierwszym etapem wychowania
młodzieży metodami harcerskimi, kierując sie Obietnicą
Zuchową i Prawem Zuchowym.
b) Wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadach
etyki chrześcijańskiej.
11. Dla osiągnięcia swego celu Gromada prowadzi pracę
wychowawczą metodami harcerskimi przez urządzanie zbiórek,
wycieczek, kolonii oraz innych spotkań; używanie gier, zabaw,
majsterkowania, bajek i opowiadań; organizowanie zawodów i
turniejów; branie udziału w uroczystościach religijnych i
narodowych; stosując metodykę zuchową.
12. Zezwolenie na założenie Gromady może otrzymać osoba, dająca
gwarancję należytego wypełnienia przyjętych na siebie
obowiązków oraz poprowadzenia nowo założonej Gromady aż do
chwili mianowania Drużynowego, posiadającego kwalifikacje
wymienione poniżej
13. Zezwolenie na piśmie udziela wyłącznie Hufcowy, gdy istnieją
warunki rozwoju dla Gromady; jeśli zaś Gromada ma być
zakładana na terenie szkoły, wówczas może to nastąpić za
uprzednią zgodą dyrekcji/kierownika szkoły.
14. Gromada próbna składa się z co najmniej 2 szóstek;
15. Po zorganizowaniu Gromady kandydat na Drużynowego zgłasza
Gromadę próbną, przesyłając do Hufcowego:
a) zgłoszenie Gromady wraz z zobowiązaniem Drużynowego, a
jeśli Drużynowy jest niepełnoletni, wówczas również
zobowiązanie opiekuna lub szczepowego.
b) adres lokalu, w którym Gromada będzie miała swoją izbę,
względnie, z którego będzie mogła korzystać
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16. Gromada próbna pozostaje, zależnie od decyzji Hufcowego,
przez okres 3 - 6 miesięcy pod szczególną opieką i obserwacją
Hufcowego. Okres ten ma na celu stwierdzenie, czy Drużynowy
posiada odpowiednie warunki do dalszego, ciągłego rozwoju.
17. Gromada próbna nosi nazwę “Próbna Gromada Zuchów w ……
(nazwa terenu, na którym działa). Nie posiada pieczęci ani
totemu.
18. Drużynowy Gromady próbnej, o ile jest instruktorem lub/i ma
ukończony kurs kształcenia na poziomie przewodnika, posiada
wszystkie prawa i obowiązki drużynowego Gromady przyjętej do
Związku.
19. Przy końcu okresu próbnego Hufcowy zarządza dokładną
wizytację Gromady i na jej podstawie podejmuje jedną z
następujących decyzji:
a) stawia umotywowany wniosek do Komendanta Chorągwi o
przyjęcie Gromady do Z.H.P., dołączając swój raport z
wizytacji Gromady.
b) przedłuża okres próby na dalsze 3-6 miesięcy, jeżeli jest to
potrzebne a widzi możliwości na rozwinięcie pracy.
c) rozwiązuje Gromadę, jeżeli praca nie rozwija się należycie i
brak jest warunków potrzebnych do rozwoju Gromady.
20. Gromada przyjętą do Z.H.P.
a) Gromadę przyjmuje do Z.H.P. Komendant Chorągwi na
wniosek Hufcowego.
b) Przy przyjęciu do Związku, Komendant Chorągwi na wniosek
Drużynowego zatwierdza nazwę Gromady i nadaje
Gromadzie kolor.
21. Na czele Gromady stoi Drużynowy czy Drużynowa, który/a
kieruje pracą Gromady i winien/winna być w zasadzie
podharcmistrzem, przewodnikiem lub instruktorką zuchową, albo
co najmniej mieć ukończony kurs przewodników. Drużynowym
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może być również mianowany Działacz Harcerski, po ukończeniu
kursu dla przewodników.
Harcerz lub Działacz Harcerski, który nie ukończył kursu dla
przewodników, może prowadzić Gromadę jako „pełniący
obowiązki drużynowego” (p.o.), z tym, że zobowiąże się
uczestniczyć w najbliższym kursie dla przewodników.
Gromadę mogą również prowadzić instruktorki lub harcerki
oddelegowane do pracy w Organizacji Harcerzy przez
Komendantkę Chorągwi Harcerek, zgodnie z zasadami podanymi
w tym paragrafie.
22. Drużynowego mianuje i zwalnia Komendant Chorągwi na
wniosek Hufcowego. Zawiesić Drużynowego może, w wypadkach
nagłych,
Hufcowy,
z
obowiązkiem
natychmiastowego
zawiadomienia o tym Komendanta Chorągwi.
23. P.o. Drużynowego mianuje i zwalnia Hufcowy.
24. Obowiązki Drużynowego. Przed mianowaniem Drużynowy
składa na piśmie, na ręce Hufcowego, zobowiązanie
następującej treści:
“Zobowiązuję się:
– dołożyć wszelkich starań, aby powierzoną sobie młodzież
wychować w myśl zasad i ideałów harcerskich, opartych na
Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim;
– stale czuwać nad zdrowiem fizycznym i moralnym
powierzonej sobie młodzieży;
– prowadzić pracę w Gromadzie według planu zatwierdzonego
przez Hufcowego;
– współpracować ze Szczepowym;
– spełniać w terminie wszystkie obowiązki organizacyjne, w
szczególności wysyłać raporty, opłacać pogłówne itp.,
stosownie do regulaminów i instrukcji harcerskich;
– czytać dostępne pisma harcerskie i podręczniki G.K.H.;
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–

–
–
–

czuwać nad majątkiem Gromady, odpowiadać za całość
działalności finansowej i gospodarczej Gromady. Przez
zobowiązanie to przyjmuję odpowiedzialność za majątek
Gromady;
przestrzegać, by odznaki harcerskie były szanowane;
dołożyć starań, celem przygotowania swego następcy, dla
zachowania ciągłości pracy;
nie opuścić Gromady przed zwolnieniem mnie przez władzę
przełożoną oraz przekazaniem majątku Gromady według
protokołu zdawczo-odbiorczego.”

25. Obowiązki p.o. Drużynowego są takie same jak Drużynowego.
26. Drużynowy jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo
młodzieży wchodzącej w skład Gromady podczas zajęć
Gromady, np. na zbiórkach, wycieczkach, koloniach itp. Jeśli
władza przełożona wyda rozkaz, którego wypełnienie, według
zdania Drużynowego, może zagrażać zdrowiu młodzieży,
Drużynowy ma prawo zwrócenia się o rozkaz na piśmie, a
odpowiedzialność spada wówczas na władzę wydającą rozkaz.
27. Prawa Drużynowego
Drużynowy decyduje we wszystkich sprawach dotyczących
Gromady, w granicach niniejszego Regulaminu i innych
Regulaminów oraz instrukcji obowiązujących w Harcerstwie, a w
szczególności:
a) przyjmuje do Gromady zuchów,
b) zwalnia z Gromady zuchów,
c) przeprowadza obrzęd nadawania wilczka lub słoneczka,
d) przeprowadza próby na gwiazdki i sprawnoście zuchowe,
według obowiązujących regulaminów organizacyjnych,
e) przeprowadza obrzęd nadawania gwiazdki i sprawności
zuchowych,
f) dopuszcza zuchów do przyjęcia do Drużyny Harcerzy lub
Harcerek,
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g) obrzęd przyjęcia do Drużyny Harcerzy lub do Drużyny
Harcerek jest przeprowadzony za upoważnieniem
Hufcowego przez instruktora, który posiada stopień
przynajmniej podharcmistrza lub instruktorki zuchowej (w
wyjatkowych wypadkach przewodnika),
h) mianuje wodzów i innych funkcyjnych w Gromadzie,
i) zarządza majątkiem Gromady, a jeżeli jest niepełnoletni - w
porozumieniu z Opiekunem/Szczepowym, zgodnie ze
specjalnymi instrukcjami,
j) wchodzi z urzędu do Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa
przy Gromadzie, gdy w danej miejscowości nie ma
Szczepowego,
k) reprezentuje Gromadę na zewnątrz, gdy w miejscowości nie
ma Szczepowego lub Hufcowego.
28.

Drużynowy jako kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo
samodzielnego występowania w sprawach harcerskich do
miejscowych władz polskich i obcych oraz organizacji
społecznych tylko wtedy, kiedy w tej miejscowości nie ma
Szczepowego lub Hufcowego.

29.

Prawa p.o. Drużynowego ustala Hufcowy.

30.

W Gromadzie Zuchów mogą być dodatkowi pomocnicy,
którzy, o ile działają w zakresie wychowawczym, noszą miano
Wodza Zuchów

31.

Szóstkowi - na czele szóstki stoi Szóstkowy lub Szóstkowa.

32.

Sznury
Drużynowy zuchów nosi niebieski sznur z pod ramienia.
Wódz zuchów nosi niebieski sznur na szyji.

33.

Oznaką zuchową jest głowa wilczka lub słoneczko zuchowe
noszona albo na berecie lub po lewej stronie koszuli
mundurowej nad gwiazdkami.
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34.

Instruktorzy ze specjalnością zuchów, instruktorki zuchowe,
drużynowi i wodzowie zuchowi oraz namiestnicy i referenci
zuchów komend hufca i chorągwi, noszą oznakę zuchową po
lewej stronie na kieszeni koszuli harcerskiej.

35.

Osoby pracując z zuchami (wodzowie, drużynowi,
namiestnicy, referenci) mają prawo zdobywać Wilki Wodzów
oraz szczeble wodzów zuchów.

36.

Oznaką przewodnika ze specjalizacją zuchową jest granatowa
lilijka, 6 cm., na lewym rękawie pod oznaką środowiska,

37.

Oznaką szóstkowego jest trójkąt równoramienny o boku 3 cm.
wycięty od podstawy z sukna barwy beretu. Oznakę tą
szóstkowy nosi naszytą na lewym rękawie, powyżej łokcia.

38.

Gwiazdka zuchowa jest wyrobiona z metalu, kolor srebrny,
pięcioramienna, średnicy 2 cm. Gwiazdki zuchowe nosi się
rzędem 2 palce nad lewą kieszenią koszuli zuchowej.

39.

Oznaką sprawności zuchowych jest trójkąt z materiału barwy
dowolnej równoramienny o boku 3 cm., z wyszytym lub
wydrukowanym
odpowiednim
symbolem, określonym
regulaminem sprawności zuchowych. Sprawności zuchowe
nosi się naszyte na prawym rękawie koszuli zuchowej,
powyżej łokcia, po trzy w rzędzie.

40.

Przekazanie kierownictwa nad Gromadą może się odbyć za
zezwoleniem lub na polecenie Hufcowego.

41.

Przekazanie Gromady odbywa się w obecności Hufcowego
lub delegowanego przez niego instruktora.

42.

Protokół zdawczo-odbiorczy według specjalnego wzoru
sporządza się w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz
otrzymuje Hufcowy, drugi ustępujący Drużynowy, trzeci zaś
pozostaje w aktach Gromady. Protokół zdawczo-odbiorczy
powinien być spisany w obecności Opiekuna/Szczepowego
lub delegata Hufcowego.
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43.

Jeśli ustępujący lub odbierający Drużynowy jest niepełnoletni,
wówczas Opiekun winien być również obecny jako
współodpowiedzialny za majątek Gromady.

44.

Zawiesić Gromadę w pracy może w uzasadnionym wypadku
Hufcowy, z obowiązkiem natychmiastowego zawiadomienia o
tym Komendanta Chorągwi. Zabezpiecza on również majątek
Gromady.

45.

Gromada może być rozwiązana z powodu:
a) nieprzejawiania żadnej działalności,
b) stałego obniżania poziomu pracy,
c) popełnienie przez całą Gromadę lub większość jej
członków czynu rażąco sprzecznego z harcerskimi
zasadami ideowymi lub regulaminami Z.H.P.

46.

Rozwiązać Gromadę może Komendant Chorągwi na wniosek
Hufcowego lub z własnej inicjatywy.

47.

Drużynowy/Szczepowy rozwiązanej Gromady ma prawo
odwołać się od decyzji Komendanta Chorągwi drogą służbową
do Naczelnika Harcerzy.

48.

O losach pozostałych członków i majątku rozwiązanej
Gromady decyduje Komendant Chorągwi.
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