
 

 

 

 

 

 

Konstytucja  

69 Drużyny Wędrowniczej „Wataha” 

  



 

Rozdział 1 

Charakterystyka i cel działania 

§1. Nazwa i teren działania 

1. 69 Drużyna Wędrownicza „Wataha”, zwana dalej „Drużyna”, spotyka się 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 2 w Raciborzu-Ocicach, gdzie 

znajduje się harcówka. Jako teren działania Drużyna przyjmuje teren miasta 

Racibórz oraz okolic. Drużyna podlega Komendzie Hufca Ziemi Raciborskiej z 

siedzibą w Kuźni Raciborskiej. Drużyna przyjęła nazwę „Wataha” i numer 

„69” 

§2. Barwy, symbolika, umundurowanie 

1. Barwy: czarny i szary 

 

2. Umundurowanie: 

2.1.  Umundurowanie stosowane przez drużynę jest zgodne z wewnętrznymi 

przepisami Związku Harcerstwa Polskiego (zwanego dalej ZHP) 

2.2. 1) Chusta: Czarna chusta harcerska o standardowych wymiarach  

z 5 centymetrowym paskiem koloru szarego z lewej strony (załącznik 1) 

  2) Chusta wiązana jest czarnym skórzanym pierścieniem z nabitą lilijką 

2.3. Nakrycie głowy: czarny beret 

2.4. Pagony: czarny pagon z 2 szarymi trójkątami w naprzeciwległych 

rogach (załącznik 2) 

2.5. Dół munduru: 

2.5.1.  Chłopcy: spodnie typu bojówki BDU koloru czarnego 

2.5.2.  Dziewczyny: szare spódnice mundurowe/ spodnie typu bojówki 

BDU koloru czarnego (zależne od warunków atmosferycznych) 

2.6.  Buty: nie rzucające się w oczy, jednostka dąży do ujednolicenia 

obuwia do butów „desantów”(skoczków) 

2.7.  Pas: parciany 

2.7.1.  Chłopcy: kolor zielony 

2.7.2.  Dziewczyny: kolor czarny 

2.8. Dodatkowo: 

2.8.1. okrycie wierzchnie w wypadku złych warunków atmosferycznych: 

pałatka zielona 



2.8.2. dziewczyny: czarne getry z 2 białymi paskami 

2.8.3. koszulka drużynowa określona jest wzorem zawartym w załączniku 

(załącznik 3) 

2.8.4. plakietka drużyny określona jest wzorem zawartym w załączniku 

(załącznik 4) 

 

§3. Obrzędowość 

1. Przywitanie i pożegnanie: tradycyjny krąg harcerski. Dodatkowo na 

pożegnanie w kręgu puszczamy „Iskrę Przyjaźni” 

 

2. Przyjęcie do drużyny: do momentu nadania naramiennika wędrowniczego 

kandydat nosi czarną chustę, później doszywa szary pasek, jak wyżej  

(§2, ustęp 2.2) 

 

3. Nadanie naramiennika wędrowniczego: w trakcie nadawania naramiennika 

musi pojawić się: 

3.1.  ogień rozumiany jako ognisko lub świeczowisko (tzw. kominek) 

3.2.  obecni przy obrzędzie wspólnie śpiewają piosenkę „Archanioły Śląskiej 

Ziemi” 

 

4. Złożenie przyrzeczenia: 

4.1.  jak wyżej musi pojawić się ogień (§3. ust 3.1) 

4.2.  obecni przy obrzędzie wspólnie śpiewają piosenkę „Jestem harcerzem” 

4.3.  starym zwyczajem drużyny, kandydat do złożenia przyrzeczenia przed 

obrzędem musi odbyć krótką „próbę” czyli tzw. „Bieg po Krzyż 

Harcerski” 

§4. Cele i system działania 

1. Cele: 

1.1.  Wszechstronny rozwój młodzieży ponadgimnazjalnej na polach m.in.: 

szeroko pojętej służby, kształcenia się i nabywania nowych, przydatnych 

umiejętności 

1.2.  Wskrzeszanie ducha harcerstwa i wspólnoty w młodych ludziach 

1.3.  Organizowanie wyjazdowych form pracy 

1.4.  Konkretne, przemyślane i zorganizowane zbiórki 

 



2. System działania:  

2.1.  Drużyna spotyka się na wyżej wspomnianych zbiórkach (§4, ust. 1.4), 

odbywających się minimalnie raz w miesiącu w miejscu wcześniej 

wyznaczonym. 

2.2.  Rada drużyny spotyka się raz na pół roku 

2.3.  Zbiórka awaryjna zwoływana jest przez drużynowego lub radę drużyny, 

lub jakiegokolwiek innego członka jeżeli zajdzie taka potrzeba. Miejsce i 

czas takiej zbiórki podaje osoba za nią odpowiedzialna. 

Rozdział 2 

Struktura Drużyny 

§1. Funkcje w drużynie 

1. Drużynowy wybierany jest przez coroczne głosowanie 

 

2. Do zadań rady drużyny należy: 

2.1.  Ustalanie planu pracy drużyny na pół roku 

2.2.  Rozpatrywanie wniosków 

 

3. Do zadań skarbnika należy: 

3.1.  Gromadzenie składek - pod kontrolą drużynowego 

3.2.  Prowadzi księgowość Drużyny 

3.3.  Sporządza kwartalne sprawozdanie dla drużynowego 

3.4.  Egzekwuje, pod nadzorem drużynowego i rady drużyny, kary pieniężne 

 

4. Do zadań koordynatora strony na portalu społecznościowym Facebook© 

należy: 

4.1.  Dbanie o atrakcyjność i aktualność strony 

4.2.  Zbieranie do materiałów do prowadzenia strony 

4.3.  Fotografowanie ważnych wydarzeń i umieszczanie zdjęć na stronie 

4.4.  Umieszczanie wpisów o aktualnych i ważnych wydarzeniach Drużyny, 

hufca, chorągwi i Związku. 

§2. Prawa i Obowiązki Członków 

1. Prawa: 

1.1.  Każdy pełnoprawny członek Drużyny ma czynny głos w Radzie Drużyny 

 

2. Obowiązki: 



2.1.  Każdy członek drużyny musi uiszczać terminowo składki u skarbnika 

2.2.  Każdy członek ma obowiązek uczestnictwa na zbiórkach Drużyny 

2.3.  Każdy członek ma obowiązek reprezentowania sobą wysokiej kultury 

osobistej 

Rozdział 2 

Członkostwo, kary i nagrody 

§1 Członkostwo 

1. Nadanie: 

1.1.  Nadanie członkostwa następuje po półrocznym okresie próbnym, po 

którym kandydat może otworzyć próbę na naramiennik wędrowniczy. 

1.2.  Wymagane jest, aby kandydat do Drużyny był w wieku wędrowniczym 

16-21 

2. Pozbawienie: 

2.1.  Pozbawienia członkostwa może dokonać Rada Drużyny, po uprzedniej 

konsultacji decyzji z drużynowym i rozmowie z danym członkiem. 

2.2. Wydalenie z drużyny jest uregulowane również w statucie ZHP §25 oraz 

§26 

§2 Kary i Nagrody 

1. Kary: 

1.1.  Każdy członek drużyny może zostać ukarany za: 

1.1.1. Spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie tytoniu 

na imprezach harcerskich 

1.1.2. Naganne zachowanie na zbiórkach i imprezach harcerskich 

1.1.3. Nie uczestniczenie w zbiórkach i świętach (jak również wszelkiego 

rodzaju wydarzeniach i imprezach harcerskich) 

1.1.4. Nie płacenie składek 

1.1.5. Niechlujne umundurowanie 

1.1.6. Pozostawienie bałaganu w harcówce 

1.1.7. Brak przygotowania do zbiórki 

1.1.8. Zniszczenie sprzętu należącego do Drużyny 

1.1.9. Nie wywiązywanie się powierzonych zadań 

1.1.10. Nie przyporządkowanie się drużynowemu 

1.2.  Karą za przewidziane wyżej czyny: 

1.2.1. ad 1 Wydalenie z drużyny 



1.2.2. ad 2 Po 2 upomnieniach opuszcza zbiórkę/imprezę. Jeżeli sytuacja 

powtarza się na każdej zbiórce/imprezie zostaje przekazany wniosek 

do Rady Drużyny o wydalenie 

1.2.3. ad 3 Decyzja Rady Drużyny 

1.2.4. ad 4 Jeżeli skarbnik nie jest w stanie wyegzekwować składki lub 

kary do pół roku, zostaje przekazany wniosek o wydalenie do Rady 

Drużyny 

1.2.5. ad 5 Upomnienie, lub jeżeli jest to konieczne, opuszczenie przez 

winnego przewinienia danej imprezy 

1.2.6. ad 6 Sprzątanie harcówki 

1.2.7. ad 7 Kara zostaje wymierzona indywidualnie 

1.2.8. ad 8 Zniszczony sprzęt musi zostać odkupiony 

1.2.9. ad 9 oraz ad 10 Kara pozostaje decyzją Rady Drużyny 

2. Nagrody: Nagrody przyznaje Rada Drużyny 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§1 Zbiórka konstytucyjna 

1. Zbiórka konstytucyjna zostaje zwołana jest w celu: 

1.1.  Wyborów drużynowego 

1.2.  Zmian w Konstytucji Drużyny 

§2 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w Konstytucji mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Związku Harcerstwa Polskiego. 

2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia jej rozkazem 

3. Do znajomości zawartości treści zawartych w Konstytucji drużyny i jej 

przestrzegania są zobowiązani wszyscy członkowie 69 Drużyny 

Wędrowniczej „Wataha” 

  



Rozdział 4 

Załączniki 

Załącznik 1       Załącznik 2 

 

Załącznik 3-1      Załącznik 3-2 


