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Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
 

GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 
 

00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 

tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl 

 

Instrukcja Kategoryzacji Drużyn Harcerzy OH ZHR 

Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika Harcerzy ZHR L 8/11 z dnia 1 września 2011 

 

I. Regulacje ogólne.  

1. Kategoryzacja Drużyn Harcerzy należy do podstawowych form pracy hufca i chorągwi, 

realizujących metodę harcerską m.in. w zakresie stopniowania trudności, 

współzawodnictwa i współdziałania drużyn. Podstawą formalną Instrukcji Kategoryzacji 

Drużyn (zwanego dalej Instrukcją) jest Regulamin Drużyny Harcerzy ZHR.  

2. Wprowadza się następujące kategorie drużyn harcerzy:  

a. Drużyny próbne – to takie, które dopiero powstają, ewentualnie starają się o 

przyjęcie do ZHR lub też takie, które z jakichś powodów przechodzą kryzys 

działalności.  

b. Drużyny polowe – to takie, które spełniają wymagania Regulaminu Drużyny 

ZHR.  

c. Drużyny leśne – to takie, które wyrastają ponad przeciętność, a prowadząc swoją 

działalność wykształciły obrzędowość i ją kultywują, aktywnie działają w hufcu, 

współpracują z wędrownikami i z zuchami, prowadzą własne kwatermistrzostwo.  

d. Drużyny puszczańskie – to takie, które mogą być wzorem dla wszystkich drużyn 

harcerzy w ZHR, które na wszystkich polach swej działalności osiągnęły 

mistrzostwo, trwale zaistniały w historii, promują i wzbogacają ZHR.  

3. Drużyny leśne w chorągwiach harcerzy rywalizują pomiędzy sobą o tytuł Drużyny Orlej 

podczas Turnieju Drużyn Leśnych. Zwycięskiej drużynie przyznawany jest tytuł i 

otrzymuje ona przechodni, okolicznościowy proporzec Komendanta Chorągwi.  

4. Drużyny puszczańskie z całej Organizacji Harcerzy rywalizują pomiędzy sobą o tytuł 

Drużyny Rzeczypospolitej podczas Turnieju Drużyn Puszczańskich. Zwycięskiej drużynie 

przyznawany jest tytuł i otrzymuje ona przechodnią, okolicznościową buławę Naczelnika 

Harcerzy.  
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5. Instrukcja wskazuje minimalny poziom, który musi osiągnąć drużyna ubiegająca się o 

daną kategorię. Są to tylko hasła wyznaczające kierunki i etapy rozwoju drużyny. Niniejsza 

instrukcja może być podstawą do opracowania punktacji drużyn w hufcu.  

6. Załącznikiem do Instrukcji Kategoryzacji Drużyn Harcerzy są „Karty Kategoryzacyjne” 

zawierające wykaz wymagań, których spełnienie umożliwia otrzymanie danej kategorii. Na 

podstawie kart drużynowi składają do hufcowych wnioski o przyznanie odpowiedniej 

kategorii.  

7. Hufcowy, na podstawie zweryfikowanej przez siebie wiedzy o drużynie oraz przy 

ewentualnym wykorzystaniu dodatkowych form weryfikacji opracowanych przez Wydział 

Harcerski, stwierdza czy ocena drużynowego jest uzasadniona. Ocenie podlega bieżący 

stan drużyny i jej osiągnięcia w poprzednim roku harcerskim. Do Hufcowego należy 

również interpretacja ogólnych punktów Instrukcji oraz ich twórczy rozwój.  

8. Wyróżnikiem kategorii otrzymanej przez drużynę jest miano drużyny i plakietki 

przyznawane wszystkim jej członkom (wzory w załączniku). Plakietki dla drużyn 

puszczańskich i Drużyny Rzeczypospolitej dostarcza Główna Kwatera Harcerzy. Plakietki 

dla pozostałych drużyn dostarczają chorągwie lub namiestnictwa.  

9. Drużyna Rzeczypospolitej jest zobowiązana do reprezentowania ZHR, a w szczególności 

OH, w Polsce i na świecie. Jednocześnie Naczelnik Harcerzy zobowiązany jest do 

promocji Drużyny Rzeczypospolitej w szczególności w OH, przedstawiając ją jako wzór 

do naśladowania dla wszystkich drużyn harcerzy w Polsce.  

 

II. Regulacje organizacyjne  

1. Wszystkie drużyny harcerzy podlegają kategoryzacji.  

2. Kategorie przyznawane są za okres jednego roku harcerskiego, który trwa od 1 września 

do 31 sierpnia roku następnego.  

3. Kategorie przyznawane są co roku 1 września (z wyjątkiem kategorii próbnej 

przyznawanej w momencie rozpoczęcia próby oraz z wyjątkiem kategorii polowej w 

przypadku zakończenia okresu próbnego drużyny), na okres jednego roku harcerskiego.  

4. Kategorie mogą być przyznawane i odbierane w dowolnej kolejności, tj. bez zachowania 

porządku ich przyznawania.  

5. W chwili otrzymania danej kategorii drużyna powinna spełniać wymagania właściwe dla 

tej kategorii.  

6. Kategorie przyznają rozkazem:  
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a. próbną oraz polową – właściwy hufcowy;  

b. leśną – właściwy komendant chorągwi;  

c. puszczańską – Naczelnik Harcerzy.  

7. W razie stwierdzenia, że drużyna w rażący sposób nie spełnia wymagań kategoryzacyjnych 

w roku, w którym posiada daną kategorię kategoria może być odebrana rozkazem 

wydanym przez władzę, która upoważniona jest do przyznania tej kategorii zgodnie z 

ustępem 6 powyżej. //Jeśli obóz tej drużyny został oceniony negatywnie lub w ogóle się 

nie odbył, odebranie kategorii jest obligatoryjne.//  

8. W przypadku odebrania posiadanej kategorii drużyna traci wszelkie przywileje i prawa 

związane z posiadaniem tej kategorii, a w szczególności nie może brać udziału w 

odpowiednim turnieju drużyn i posługiwać się mianem i plakietkami właściwymi dla 

odebranej kategorii.  

9. Do 30 maja drużynowi drużyn aspirujących do kategorii leśnej za bieżący rok harcerski i 

pragnących wziąć udział w Turnieju Drużyn Leśnych zgłaszają swój zamiar właściwemu 

hufcowemu, przesyłając wypełnioną kartę kategoryzacyjną. Hufcowy dokonuje 

niezwłocznie weryfikacji informacji zawartych w kartach, a następnie, nie później niż 15 

czerwca, przekazuje zbiorczą informację dotyczącą wszystkich takich drużyn ze swojego 

hufca oraz zweryfikowane karty właściwemu komendantowi chorągwi lub osobie przez 

niego wskazanej.  

10. Do 30 maja drużynowi drużyn aspirujących do kategorii puszczańskiej za bieżący rok 

harcerski i pragnących wziąć udział w Turniej Drużyn Puszczańskich zgłaszają swój 

zamiar właściwemu komendantowi chorągwi, przesyłając wypełnioną kartę 

kategoryzacyjną. Komendant chorągwi dokonuje niezwłocznie weryfikacji informacji 

zawartych w kartach, a następnie, nie później niż 15 czerwca, przekazuje zbiorczą 

informację dotyczącą wszystkich takich drużyn ze swojej chorągwi oraz zweryfikowane 

karty Naczelnikowi Harcerzy lub osobie przez niego wskazanej.  

11. Obozy drużyn aspirujących do kategorii leśnej są wizytowane przez właściwego 

komendanta chorągwi lub osobę przez niego wskazaną w celu weryfikacji poziomu 

obozownictwa drużyny. Sprawozdania z wizytacji przechowywane są w archiwum 

chorągwi.  

12. Obozy drużyn aspirujących do kategorii puszczańskiej są wizytowane przez Naczelnika 

Harcerzy lub osobę przez niego wskazaną w celu weryfikacji poziomu obozownictwa 

drużyny. Sprawozdania z wizytacji przechowywane są w archiwum Wydziału 

Harcerskiego.  

13. Komendant chorągwi wydaje rozkaz przyznający kategorię leśną oraz wzywający na 

Turniej Drużyn Leśnych i określający zadania przed-turniejowe. Przyznając kategorię 
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leśną komendant chorągwi uwzględnia informacje zawarte w karcie kategoryzacyjnej oraz 

w sprawozdaniu z wizytacji obozu, przy czym jeśli obóz oceniono negatywnie lub jeśli 

obóz w ogóle się nie odbył, kategoria leśna nie zostanie przyznana. Rozkaz powinien być 

niezwłocznie opublikowany, a ponadto doręczony bezpośrednio drużynowym, których 

drużyny otrzymały w nim kategorię leśną.  

14. Naczelnik Harcerzy wydaje rozkaz przyznający kategorię puszczańską oraz wzywający na 

Turniej Drużyn Puszczańskich i określający zadania przed-turniejowe 1 września, z 

zastrzeżeniem ustępu 15 zdanie drugie. Przyznając kategorię puszczańską Naczelnik 

Harcerzy uwzględnia informacje zawarte w karcie kategoryzacyjnej oraz w sprawozdaniu 

z wizytacji obozu, przy czym jeśli obóz oceniono negatywnie lub jeśli obóz w ogóle się 

nie odbył, kategoria puszczańska nie zostanie przyznana. Rozkaz powinien być 

niezwłocznie opublikowany, a ponadto doręczony bezpośrednio drużynowym, których 

drużyny otrzymały w nim kategorię puszczańską.  

15. Turniej Drużyn Leśnych oraz Turniej Drużyn Puszczańskich odbywają się w okresie od 

15 września do 31 października każdego roku. Możliwe jest przeprowadzenie turniejów 

we wcześniejszych okresach, jednakże dopiero po zakończeniu obozów letnich 

wszystkich drużyn uczestniczących w danym turnieju, po przeprowadzeniu konsultacji z 

drużynowymi drużyn uczestniczących w turnieju i pod warunkiem odpowiednio 

wcześniejszego wydania przez właściwą władzę rozkazu przyznającego daną kategorię. 

16. Niezależnie od postanowienia ustępu 15, Naczelnik Harcerzy może, w wyjątkowych 

okolicznościach dotyczących całej OH lub całego Związku, wyznaczyć inny termin 

Turnieju Drużyn Leśnych (w odniesieniu do jednej lub więcej chorągwi) lub Turnieju 

Drużyn Puszczańskich. Warunek określony w ustępie 15 zdanie drugie stosuje się wprost.  

17. Stan liczebny drużyny leśnej biorącej udział w Turnieju Drużyn Leśnych powinien 

wynosić przynajmniej 16 harcerzy. W przypadku mniejszej ilości harcerzy uczestniczących 

przez cały czas trwania Turnieju w rywalizacji turniejowej komenda Turnieju w 

porozumieniu z Komendantem Chorągwi powinna zdecydować o wyłączeniu drużyny z 

brania udziału w Turnieju i tym samym odebraniu miana drużyny leśnej na rzecz drużyny 

polowej. 

18. Stan liczebny drużyny puszczańskiej biorącej udział w Turnieju Drużyn Puszczańskich 

wynosił przynajmniej 21 harcerzy. W przypadku mniejszej ilości harcerzy uczestniczących 

przez cały czas trwania Turnieju w rywalizacji turniejowej komenda Turnieju w 

porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Harcerzy powinna zdecydować o wyłączeniu 

drużyny z brania udziału w Turnieju i tym samym odebraniu miana drużyny puszczańskiej 

na rzecz drużyny leśnej. 

19. W przypadku, kiedy drużyna nie stawiła się na Turnieju, powinna mieć odebrane 

przyznane 1 września miano kategoryzacyjne i przyznane odpowiednio niższe.  
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20. Jeśli w chorągwi istnieje jedna drużyna posiadająca kategorię leśną, zdobywa tytuł 

Drużyny Orlej automatycznie z dniem 31 października.  

21. Jeśli w OH istnieje jedna drużyna posiadająca kategorię puszczańską, zdobywa tytuł 

Drużyny Rzeczypospolitej automatycznie z dniem 31 października.  

22. Wszelkie kwestie sporne związane z kategoryzacją drużyn próbnych, polowych i leśnych 

rozstrzyga właściwy komendant chorągwi, a w stosunku do drużyn puszczańskich - 

Naczelnik Harcerzy.  

23. Za oznaczenia mundurowe kategorii w stosunku do drużyn polowych i leśnych oraz w 

stosunku do Drużyn Orlich odpowiada właściwy komendant chorągwi, a w stosunku do 

drużyn puszczańskich oraz w stosunku do Drużyny Rzeczpospolitej - Naczelnik 

Harcerzy. 


