Załącznik nr 1 do rozkazu L. 14/2016 z dn. 7.08.2016r.

INSTRUKCJA KATEGORYZACJI DRUŻYN WĘDROWNIKÓW ZHR
1. Celem prowadzenia kategoryzacji drużyn wędrowników jest:
a. Określenie wspólnych dla całej Organizacji Harcerzy ZHR standardów dotyczących
organizacji drużyn oraz metodyki i programu działania wędrowniczego.
b. Motywowanie drużynowych i wędrowników do brania współodpowiedzialności za
ustawiczne podnoszenie jakości pracy w tworzonych przez nich drużynach.
c. Monitorowanie jakości pracy prowadzonej w drużynach wędrowniczych przez
hufcowych, komendantów chorągwi i Naczelnika Harcerzy.
2. Kategoryzacja przeprowadzana jest obowiązkowo wśród wszystkich drużyn wędrowniczych ,
raz w roku w terminie od 1 do 30 września.
3. Nieobowiązkową kategoryzację drużyny można przeprowadzić na wniosek drużynowego
także w innym, dowolnie wybranym przez niego terminie. Do dodatkowej kategoryzacji
powinno się przystąpić za każdym razem gdy w pracy drużyny nastąpi wyraźna jakościowa
zmiana.
4. Drużyna, która poddała się kategoryzacji na własny wniosek, mimo to ma obowiązek
przystąpić do kategoryzacji przeprowadzanej we wspólnym dla wszystkich drużyn terminie.
5. Przyznanie kategorii odbywa się na podstawie arkusza kategoryzacyjnego wypełnianego
przez drużynowego wraz ze starszyzną drużyny.
6. Kryteria oceny drużyny oraz sposób i algorytmy jej oceniania zawarte są w aktualnie
obowiązującym arkuszu kategoryzacyjnym.
7. Arkusz kategoryzacyjny ma formę elektroniczną. Instrukcja dotycząca wypełnienia arkusza
kategoryzacyjnego dołączona jest do pliku.
8. Aktualny arkusz kategoryzacyjny publikowany jest na oficjalnej stronie internetowej
Organizacji Harcerzy ZHR.
9. Wszelkie zmiany w arkuszu kategoryzacyjnym dotyczące kryteriów, oraz sposobu i
algorytmów przeprowadzenia oceny zatwierdzane są rozkazem Naczelnika Harcerzy w
formie ogłoszenia nowego arkusza kategoryzacyjnego stanowiącego elektroniczny załącznik
do rozkazu. Decyzja dotycząca ogłoszenia nowego arkusza powinna zawierać odnośnik z
adresem odpowiedniego pliku umieszczonego w serwisie Organizacji Harcerzy oraz datę jego
wejścia w życie.
10. Zmieniony arkusz kategoryzacyjny może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od chwili jego ogłoszenia.
11. Drużynie wędrowników może być przyznana jedna z pięciu kategorii. Daną kategorię
przyznaje odpowiednio:
a. Kategoria 1 (najwyższa) – Naczelnik Harcerzy
b. Kategoria 2 – komendant chorągwi
c. Kategoria 3 – komendant chorągwi
d. Kategoria 4 - hufcowy
e. Kategoria 5 - hufcowy
12. Za złożenie wniosku o przyznanie kategorii uznaje się przesłanie drogą elektroniczną do
hufcowego prawidłowo wypełnionego arkusza kategoryzacyjnego.

13. Hufcowy ma obowiązek zweryfikować poprawność danych wpisanych do arkusza. O
metodzie i terminie przeprowadzenia weryfikacji decyduje hufcowy.
14. Po zweryfikowaniu danych zawartych w arkuszu kategoryzacyjnym hufcowy podejmuje
decyzję o przyznaniu kategorii (4 i 5) lub o przesłaniu drogą służbową zaopiniowanego przez
siebie arkusza do przełożonego, w którego kompetencjach leży przyznanie wnioskowanej
kategorii - odpowiednio do komendanta chorągwi (kategorie 2 i 3) lub Naczelnika Harcerzy
(kategoria 1).
15. Decyzje przyznaniu wyższych kategorii podejmuje odpowiednio komendant chorągwi lub
Naczelnik Harcerzy na podstawie otrzymanego arkusza kategoryzacyjnego oraz opinii
hufcowego.
16. Kategorię przyznaje się na okres do 12 miesięcy wraz określeniem roku jej przyznania np.
„Drużyna kategorii 1 za rok 2016”. Uprzednio przyznana kategoria wygasa automatycznie w
dniu 30 września każdego roku.
17. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy skategoryzowanej drużyny lub
niezgodności z prawdą danych wpisanych do arkusza kategoryzacyjnego, przyznana już
kategoria może zostać obniżona lub odebrana. Decyzję w te sprawie podejmuje odpowiedni
przełożony uprawniony do przyznania kategorii na wniosek hufcowego lub innego instruktora
ZHR w stopniu minimum podharcmistrza.
18. Drużyna, której przyznano kategorię ma prawo umieszczać informację o posiadanej kategorii
wraz z rokiem jej przyznania na wszelkich własnych materiałach promocyjnych tj. strony
internetowe, profile w mediach społecznościowych, druki, mundury polowe, itp.
19. Drużyny posiadające aktualnie kategorię 1 mogą być wyznaczane do reprezentowania ZHR w
uroczystościach państwowych, skautowych zlotach międzynarodowych i innych tego typu
wydarzeniach.
Przepisy przejściowe
20. Pierwszy arkusz kategoryzacyjny ogłoszony wraz z niniejszą instrukcją wchodzi w życie z
dniem jego ogłoszenia.
21. Obrzędowe nazwy poszczególnych kategorii oraz formy ich oznaczania zostaną zatwierdzone
w drodze zmiany niniejszej instrukcji. Zmiana ta nie spowoduje przesunięcia terminu wejścia
w życie arkusza kategoryzacyjnego.

