
ZASADY ORGANIZACJI I DZIAŁANIA 

GROMADY ZUCHOWEJ 

STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Gromada zuchowa jest podstawową jednostką organizacyjną S.H. 

2. Podstawę prawną utworzenia gromady zuchowej określa § 16 Statutu Stowarzyszenia 

Harcerskiego. 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

UTWORZENIE GROMADY 

 

1. Warunkami założenia gromady zuchowej są: 

– określenie miejsca działania gromady 

– posiadanie przez kandydata – kandydatkę na drużynowego – drużynową odpowiednich 

kwalifikacji instruktorskich 

– pisemne zobowiązanie kandydata – kandydatki do prowadzenia gromady. 

2. Zezwolenie na założenie gromady zuchowej wydaje komendant hufca, otwierając jej okres 

próbny – około 3 miesięcy i podając ten fakt do wiadomości swoim rozkazem. 

3. W okresie próbnym gromada organizuje się do pracy: tworzy właściwą strukturę (dzieli się 

na szóstki, powołuje funkcyjnych), tworzy własne zwyczaje i obrzędy, przygotowuje zuchy 

do złożenia Obietnicy Zucha a drużynowy określa plan zamierzeń w porozumieniu z 

komendantem hufca. 

4. Po spełnieniu odpowiednich wymagań okresu próbnego komendant hufca zamyka 

gromadzie okres próbny, ogłaszając to w rozkazie, nadając jej numer i mianując 

drużynowego. 

 

CZŁONKOWIE GROMADY 

 

1. Gromada zuchowa zrzesza zuchy w wieku od 7 do 11 lat. 

2. Pisemną zgodę na działalność dziecka do S.H. wyrażają jego rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

3. Prawa i obowiązki członków gromady określa § 8 i 9 Statutu S.H. 

 

FUNCYJNI W GROMADZIE ZUCHOWEJ 

 

1. Gromadą kieruje i odpowiada za jej pracę drużynowy – mianowany rozkazem komendanta 

hufca. 

2. Drużynowym może być instruktor-instruktorka S.H. lub harcerz-harcerka, która ukończył 16 

lat i posiada uprawnienia do pełnienia funkcji. 

3. Niepełnoletni drużynowi pełnią swą funkcję pod opieką instruktora wyznaczonego przez 

komendanta hufca. 

4. Drużynowy planuje i prowadzi działalność wychowawczą zgodnie ze Statutem S.H. 

uwzględniając potrzeby członków gromady, wykorzystując metodykę pracy zuchowej. 

5. W organizowaniu pracy drużynowego pomaga przyboczny. 

6. Przybocznym może zostać harcerz – harcerka po ukończeniu 16 lat przygotowany do 

funkcji przybocznego. 



7. Przybocznego mianuje komendant hufca na wniosek drużynowego. 

 

III. ZASADY DZIAŁANIA 
 

1. Gromada zuchowa działa na podstawie Statutu S.H. i pracuje harcerską metodą 

wychowawczą. 

2. Gromada prowadzi działalność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi 

przepisami państwowymi. 

3. Gromada zuchowa przez umożliwienie zuchom zdobywania sprawności i gwiazdek, tworzy 

warunki do rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci oraz przygotowuje je do pracy 

w drużynie harcerskiej. 

4. Gromada zuchowa przekazuje zuchy, które osiągnęły odpowiedni wiek do drużyny 

harcerskiej. 

5. Przygotowanie zuchów do przejścia do drużyny powinno odbywać się w toku śródrocznej 

współpracy gromady zuchowej i drużyny harcerskiej. Przejście zuchów do drużyny 

harcerskiej odbywa się zgodnie z przyjętą obrzędowością. 

 

SYSTEM PRACY W GROMADZIE ZUCHOWEJ 

 

1. Gromada zuchowa powinna liczyć w zasadzie od 2 do 5 szóstek. 

2. Podział na szóstki jest podziałem pomocniczym, ułatwiającym organizowanie zabaw i zajęć 

na zbiórkach. Szóstki nie odbywają samodzielnie zbiórek. 

3. Szóstka powinna w zasadzie liczyć 6 zuchów. Szóstki powinny mieć swoje nazwy związana 

z nazwą gromady, mogą też okresowo przyjmować nazwy związane z tematyką zdobywanej 

sprawności. 

4. Gromada zuchowa posiada totem. 

5. Zbiórki gromady odbywają się systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu. Uczestniczą w 

niej wszyscy członkowie gromady. 

 

SYSTEM KIEROWANIA W GROMADZIE ZUCHOWEJ 

 

1. Działalnością gromady zuchowej kieruje drużynowy, a w organizowaniu zajęć i zabaw na 

zbiórkach pomagają mu przyboczni i szóstkowi. 

2. Wszyscy członkowie gromady – zuchy i harcerze – wchodzą w skład kręgu rady. 

3. Najważniejsze decyzje dla gromady drużynowy podejmuje z kręgiem rady. 

 

IV. GOSPODARKA, MAJĄTEK I DOKUMENTACJA GROMADY ZUCHOWEJ 
 

1. Zasady dotyczące gospodarki w gromadzie zuchowej określa "Instrukcja o działalności 

finansowej i gospodarczej w podstawowych jednostkach organizacyjnych S.H." 

2. Gromada zuchowa prowadzi następującą dokumentacje pracy 

– książkę pracy, 

– kronikę gromady, 

– dokumentację finansową i gospodarczą, 

– teczkę z zezwoleniami rodziców na działalność ich dzieci w S.H. 

3. Gromada zuchów może używać podłużnej pieczęci o treści zgodnej z nazwą jednostki. 

4. W skład nazwy jednostki wchodzi: 

– nazwa stowarzyszenia, 

– numer ewidencyjny i określenie jednostki, 

– miano, 

– miejsce działania, 

– nazwa właściwego hufca 



 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. W przypadku działań niezgodnych ze Statutem S.H. i niniejszą instrukcją, komendant hufca 

może podjąć decyzję o rozwiązaniu gromady zuchowej lub zawieszenia jej działalności, 

ogłaszając to swoim rozkazem. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania 

do Naczelnika S.H. Majątek rozwiązanej gromady zuchowej przejmuje Zarząd S.H. a 

dokumentację komendant hufca. 

2. Władze SH mające prawo do powoływania funkcyjnych mają prawo do ich odwoływania. 

3. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1996. 


