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Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy,

W życiu z reguły sprawdza się maksyma, że jeśli coś jest do wszystkiego 
to w istocie jest do niczego. Dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć ten 
poradnik wyłącznie do wycinka systemu małych grup, jakim jest funkcjono-
wanie systemu zastępowego w drużynach harcerskich, starszoharcer-
skich i wielopoziomowych. Nie oznacza to oczywiście, że liderzy innych 
podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP nie znajdą tu niczego, 
z czego mogliby skorzystać, muszą jednak mieć świadomość kogo autorzy 
mieli na myśli pisząc swoje słowa. Dlatego też drużynowych zuchowych 
i wędrowniczych odsyłamy w pierwszej kolejności do Post Scriptum, gdzie 
przygotowaliśmy krótkie artykuły adresowane wyłącznie do nich, w drugiej 
zaś do bogatych w treści podręczników metodycznych, w których kwestie 
systemu małych grup również zostały poruszone.

„Nic nie zastąpi zastępów” zostało stworzone z intencją promowania 
i wspierania funkcjonowania systemu zastępowego poprzez udziele-
nie odpowiedzi na pytania: dlaczego ten element metody harcerski jest 
tak istotny i jak się nim dobrze posługiwać? Jego myślą przewodnią jest 
zdanie: Bez zastępów nie ma harcerstwa, a bez samodzielnych zbiórek 
nie ma zastępów!

W założeniu niniejsze opracowanie jest przede wszystkim przewodnikiem, 
dlatego większość wątków przedstawiona została hasłowo z odniesienia-
mi do godnych zaufania miejsc, gdzie można przeczytać więcej na ten 
temat. W niektórych przypadkach uznaliśmy, że dostępne materiały nie 
poruszają ważnej według nas problematyki i wówczas staraliśmy się dane 
zagadnienie opisać szerzej. W swojej uczciwości nie możemy twierdzić, że 
udało nam się w każdej kwestii całkowicie wyczerpać temat. Mamy jednak 
nadzieję, że nie spoczniesz zanim nie uzyskasz odpowiedzi na pozosta-
łe nurtujące Cię pytania u tych, którzy zostali powołani, aby Cię wspie-
rać: szczepowych, namiestników, instruktorów komendy i poszczególnych 
zespołów hufca. Pamiętaj, że nawet najlepszy poradnik nie zastąpi własnej 
rzetelnej oceny sytuacji oraz rozmowy z doświadczonym instruktorem 
z najbliższego środowiska.

Oddajemy w Twoje ręce niniejszy poradnik wierząc, że zrobisz z niego 
dobry użytek. Jak zapewne wiesz w powiązaniu z nim ukaże się także 
materiał dedykowany Twoim przyszłym i obecnym zastępowym. Aby 
cała wasza drużyna mogła skorzystać na zawartych w nim treściach nie 
wystarczy tylko polecić Twojej kadrze zapoznanie się z nim - daj zastępo-
wym dobry przykład i sam przeczytaj oba opracowania, a następnie zaproś 
ich do rozmowy. Kto wie, może wspólnymi siłami znajdziecie rozwiązania 
problemów, z jakimi borykaliście się od dawna lub nawet nie zdawaliście 
sobie sprawy z ich istnienia?

Redakcja
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1. SYSTEM MAŁYCH GRUP, A SYSTEM ZASTĘPOWY

Jesteś wychowawcą, najważniejszym ogniwem w wypełnianiu przez Związek Harcerstwa Polskie-
go jego misji, jaką jest „wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstron-
nym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”. Umiejętność stosowania meto-
dy harcerskiej jest dla ciebie tym, czym prowadzenie samochodu dla zawodowego kierowcy. 
I podobnie, jak w wymienionej wyżej profesji wierność obowiązującym zasadom ma tu kluczo-
we znaczenie. Czy wyobrażasz sobie co by się stało, jakby na polskich drogach połowa kierow-
ców poruszała się prawą zamiast lewą stroną jezdni albo przy skręcie włączała kierunkowskaz tylko 
co drugi raz? Jeśli zasady ruchu drogowego stosujemy wybiórczo lub przeinaczamy po swoje-
mu dochodzi do tragedii. Nie inaczej jest z wychowaniem w harcerskich drużynach, nawet jeśli 
nie zawsze jesteśmy w stanie natychmiast zobaczyć skutki nieprzestrzegania reguł. Dlatego tak 
ważne jest, abyś dołożył wszelkich starań by stosować w pełni metodę harcerską w swojej drużynie. 
Jednym z jej elementów jest tytułowy system małych grup.

System małych grup wykorzystuje podział dużego zespołu na mniejsze. W ZHP metodę tę wyko-
rzystuje się dzieląc podstawowe jednostki organizacyjne w zależności od właściwej im metodyki na: 
szóstki zuchowe z reguły 6-osobowe, zastępy harcerskie liczące 5-12 osób, zastępy starszohar-
cerskie liczące 5-12 osób (wielu metodyków uważa, że w przypadku zastępów harcerzy i harcerzy 
starszych najbardziej optymalną liczebnością jest 8 osób), zastępy/patrole wędrownicze liczące 
4-7 osób, a także grupy i patrole zadaniowe, których wielkość zależy od realizowanego zadania. 
Nie powinieneś wskazanych ilości zwiększać, ponieważ wtedy nie jest już możliwe wychowanie 
indywidualne, ani zmniejszać, gdyż przeszkadza to w dobrej organizacji pracy. 

U podstaw wprowadzenia tego fundamentalnego elementu metody harcerskiej legło spostrzeże-
nie, że same dzieci bawiąc się swobodnie na podwórku czy podczas szkolnej przerwy łączą się 
w różnorakie nieliczne „grupki”, „bandy” i „drużyny”. System małych grup formalizuje tę naturalną 
ludzką skłonność, aby ułatwić pracę metodyczną jednostek. Jeśli uważnie przeczytałeś wstęp do 
poradnika, to już wiesz, że będzie on dotyczył funkcjonowania systemu małych grup w drużynie 
harcerskiej, starszoharcerskiej i wielopoziomowej. Jego zwyczajowa nazwa, która pewnie nie jest 
tobie obca to: system zastępowy.

Na system zastępowy składają się rówieśnicze małe grupy o stałym członkostwie – zastępy, 
na których czele stoją stali liderzy – zastępowi. Stałość składu i lidera zastępu oznacza, że nie 

Podstawy wychowawcze zhP
Głównymi elementami metody harcerskiej są: 

• Prawo i Przyrzeczenie

• uczenie w działaniu

• stale doskonalony i stymulujący program

• system małych grup

Metoda harcerska to sposób działania charakteryzujący się: 
• dobrowolnością

• pozytywnością

• pośredniością 

• wzajemnością oddziaływań 

• świadomością celów 

• indywidualnością 

• naturalnością 

Istnieje ścisłe powiązanie między wszystkimi cechami, a umiejętne wykorzystywanie 
ich wszystkich przynosi najlepsze rezultaty. 
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zmieniają się one zbyt często (np. rotacyjnie), ale nie zakazuje dokonania zmiany, jeśli 
jest korzystna (np. można dobrać do istniejącego zastępu nową osobę lub w przypadku 
odejścia z drużyny zastępowego zastąpić go kimś innym). 

Zastępy nie powinny zrzeszać osób z różnych grup wiekowych. Metodyki dostoso-
wane są do możliwości i potrzeb członków ZHP, dlatego system instrumentów meto-
dycznych w różnych grupach wiekowych funkcjonuje nieco inaczej, odmienne są także 
z reguły treści programowe. Nie powinieneś dopuścić do sytuacji, gdy np. członkiem 
zastępu starszoharcerskiego jest piątoklasista. Jeśli drużyna jest duża dobrą praktyką 
jest wyznaczenie przybocznych odpowiedzialnych za zastępy z różnych grup meto-
dycznych, którzy mogą specjalizować się w typowych dla danego wieku „problemach 
szczegółowych” (np. instrumentach metodycznych danego poziomu). 

U harcerzy i harcerzy starszych zastępy nie mogą 
być koedukacyjne, ponieważ  dzieci w wieku 10-15 lat 
naturalnie łączą się w jednopłciowe grupy koleżanek 
i kolegów (zuchy/wędrownicy mogą funkcjonować 
w koedukacyjnych szóstkach/zastępach/patrolach). 
W drużynach koedukacyjnych przynajmniej jeden 
przyboczny powinien być innej płci niż drużynowy. 

Zastęp planuje swoją pracę samodzielnie, ale przy 
wsparciu drużynowego i w łączności z programem 
pracy drużyny. Wymaga to dużego zaangażowania ze 
strony drużynowego i przybocznych, jednak gwarantu-
je kompleksowość oddziaływania, zapewnia wsparcie 
zastępowym, stabilizuje pracę całej drużyny. Wyjąt-
kowym rodzajem zastępu jest Zastęp Zastępowych 
– zrzesza on osoby noszące brązowe sznury (czasem 
także podzastępowych lub inne osoby, które wkrótce 
mają objąć zastępy) a funkcję zastępowego pełni tu 
drużynowy. 

Zbiórki zastępu powinny odbywać się regularnie, 
tak samo jak zbiórki Zastępu Zastępowych oraz zbiór-
ki drużyny. Zbiórki zastępu muszą odbywać się samo-
dzielnie – nawet jeśli od czasu do czasu (kiedy istnieje 
taka wyraźna potrzeba) jest na niej obecny instruktor to 
zastępowy gra pierwsze skrzypce.

Więcej na ten temat:

- Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w podstawach wychowawczych 
ZHP, http://dokumenty.zhp.pl/3_strona_glowna-iv._podstawy_wychowawcze.

- Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej stanowiąca załącznik 
do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003  z dnia 27 lutego 2003 r., http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcz-
nik_20080111_95449_u.zal2_gk_43_2003-harc.doc.

- Harcerze. Zarys metodyki, http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/03/Harcerki-i-harcerze-zarys-me-
todyki.pdf.

- E. Kulczyk - Prus, M. Wrzosek (red.), Uczestnicząc w grze. Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej, 
s.48-53,  http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/07/poradnik-dla-druzynowego-dru%C5%BCyny-har-
cerskiej1.pdf.

- Harcerze starsi. Zarys metodyki,   http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zarys-Metodyki-Starszo-
harcerskiej.pdf.

- E. Gąsiorowska, E. Kulczyk – Prus (red.), W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny star-
szoharcerskiej, s. 62-66,  http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/07/poradnik-dla-druzynowych-dru-
zyn-starszoharcerskich.pdf.

- Rolnad E. Philipps, System zastępowy, http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/03/SYSTEM-ZASTEPO-
WY-Roland-E.-Philipps.pdf. 

„Zastęp jest harcerską podstawo-
wą komórką organizacyjną, ale nie 
jest jednostką samodzielną. […] Jego 
właściwe miejsce jest w drużynie, tak 
jak miejsce drużyny w hufcu, miejsce 
hufca w chorągwi i chorągwi w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Wszystko 
jedno, z którego szczebla organizacyjne-
go będziemy patrzeć na zastęp, zawsze 
będzie on komórką podstawową tą, 
od której zależeć będzie wartość całej 
struktury organizacyjnej. System zastę-
powy przejawia się zawsze i wszędzie, 
w wysokim stopniu usprawniając orga-
nizację pracy w najliczniejszych nawet 
zespołach harcerskich. […] I w tym tkwi 
ogromna wartość właściwie stosowa-
nego systemu zastępowego, jemu to 
zawdzięcza harcerstwo swą stałą spraw-

ność organizacyjną”.
 E. Grodecka O metodzie harcerskiej i jej 

stosowaniu.
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1.1 Dlaczego bez zastępów nie ma harcerstwa?

Choć mogłoby się wydawać, że zastęp jest czymś małym (zrzesza tylko kilka osób) w istocie jest 
czymś wielkim – fundamentem harcerskiego sposobu wychowania. W związku z tym oddziałuje nie 
tylko na członków danego zastępu i jego lidera, ale także na całą drużynę i ciebie, jako jej drużyno-
wego.

Jak wskazują Podstawy Wychowawcze ZHP: „Praca w małych grupach przynosi wymierne efek-
ty wychowawcze, ponieważ łatwiej jest dotrzeć do każdego, dostrzec jego wartość, pomóc mu 
pokonać słabości, porozmawiać z nim, poznać go”. Funkcjonowanie w małej grupie daje możli-
wość zaspokojenia wielu potrzeb harcerzy oraz stwarza im sposobność do naturalnego rozwoju 
w bezpiecznej atmosferze w gronie osób podobnych wiekiem, możliwościami psychofizycznymi, 
zainteresowaniami itd. Najważniejszymi spośród tych potrzeb są:

• Potrzeba tworzenia przyjaźni – zastęp to naturalna grupa kolegów, którzy lubią prze-
bywać razem i spotykają się również poza harcerskimi zbiórkami. Wiele z tych przyjaźni trwa 
również w dorosłym życiu, co jest dużą zasługą wspólnej aktywności harcerskiej.

• Potrzeba przynależności – każdy harcerz ma możliwość znalezienia swojego miejsca. Ma 
swoją grupę, którą dobrze zna i z którą jest zżyty, czuje się jej integralną częścią. 

• Poczucie odrębności – każdy zastęp ma własny proporzec, obrzędowość oraz tajemni-
ce, których znaczenie znają tylko członkowie danego zastępu. Poczucie odrębności od innych 
grup wzmacnia w harcerzach poczucie przynależności do własnej.

• Poczucie bezpieczeństwa i potrzeba akceptacji – harcerze czują, że w zastępie mają 
przyjaciół, na których mogą liczyć, którzy dobrze ich znają i akceptują. Choć każdy jest inny 
(ma własne poglądy, predyspozycje, lęki i ograniczenia) wszyscy w zastępie wyznają podobne 
wartości (oparte o Prawo i Przyrzeczenie) i połączeni „duchem zastępu” chcą siebie wzajem-
nie wspierać. Dzięki temu nikt nie musi się wstydzić, że umie mniej niż inni, jest w czymś 
„gorszy” – może bezpiecznie podjąć się wyzwania bez obawy, że w razie niepowodzenia 
zostanie wyszydzony.

• Potrzeba odniesienia sukcesu – w zastępie harcerz może wykazać się tym, w czym jest 
najlepszy, a jego wysiłek na pewno zostanie dostrzeżony przez zastępowego i członków 
zastępu. Może także uzyskać wsparcie merytoryczne, kiedy będzie chciał nauczyć się czegoś 
nowego, sprawdzić się w samodzielnym działaniu lub/i pokonać jakąś własną słabość.

• Potrzeba rozwoju – w zastępie harcerz ma możliwość rozwijania swoich dobrych cech 
oraz eliminowania złych w bezpiecznej atmosferze zapewniającej wsparcie. Zastęp jest 
naturalnym miejscem zyskiwania nowej wiedzy i umiejętności poprzez zdobywanie stopni 
i sprawności.

• Chęć bycia potrzebnym – praca każdego z członków zastępu zostanie doceniona, a zastęp 
zawsze zauważy czyjąś nieobecność. Przy dobrym podziale pracy każdy będzie mógł wyka-
zać się czymś, w czym jest dobry, każdy będzie robił coś ważnego, dzięki czemu całe zadanie 
(same w sobie nastawione na pozytywne skutki w otaczającym świecie) zostanie wykonane. 

• Potrzeba niezależności i indywidualności – mała grupa nie ogranicza człowieka, jedno-
cześnie dając mu poczucie wspólnoty i możliwość współdecydowania. W tłumie ludzi taki 
pojedynczy głos ginie, na forum zastępu jest słyszalny. Harcerz powinien sam wybrać zastęp, 
do którego chce należeć. Powinien mieć także wpływ na to, co w zastępie ważne (np. elemen-
ty obrzędowości, pomysły na zbiórki zastępu itp.).

Ponadto, pracując zastępami łatwiej jest dostosować program do wieku, zainteresowań stanu 
wiedzy i umiejętności poszczególnych członków drużyny. Warto dodać, że mając pod opieką 
maksymalnie kilkunastoosobową grupę zastępowy może zdecydowanie więcej czasu poświęcić 
na indywidualną pracę z każdym członkiem zastępu, niż drużynowy na forum kilkudziesięciooso-
bowej drużyny.  



11

System zastępowy niesie także niezaprzeczalne korzyści dla samego zastępowego:

• Podział na zastępy pozwala w naturalny sposób uczyć samodzielności i odpowiedzialno-
ści – zastępowi podejmują decyzje i widzą ich skutki.

• Bycie zastępowym jest dla zdecydowanej większości harcerzy pierwszą okazją sprawdze-
nia się w roli lidera i nauki zarządzania zespołem.

Z kolei drużynowy dzięki obecności zastępowych w Radzie Drużyny zyskuje szerszą perspekty-
wę szukając rozwiązań problemów, jakie staną przed drużyną – szczególnie, że poza autorskimi 
pomysłami zastępowi wnoszą do debaty gruntowną znajomość swoich podopiecznych. Co więcej, 
nie organizując każdego tygodnia zbiórek drużyny (na rzecz cotygodniowych zbiórek zastępów) 
może się skupić także na innych aspektach wychowawczej pracy takich jak np. indywidualna 
praca z kadrą. Biorąc pod uwagę, że pracując dobrze z zastępowymi przygotowujemy kolejne 
pokolenie kadry drużyny i całego środowiska ma to niebagatelne znaczenie. Warto także pamiętać, 
że praca w mniejszej grupie jest bardziej efektywna, bo nie występuje rozmycie odpowiedzialno-
ści. Dodatkowo, konkurowanie ze sobą zespołów w ramach współzawodnictwa wzmaga emocje 
i tym samym zwiększa motywację do działania. Zastępy i ich współzawodnictwo są więc jednym 
z najlepszych sposobów na utrzymanie harcerzy i harcerzy starszych w drużynie.

Więcej na ten temat: 

- E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1998.

- R. E. Philipps, dz. cyt., s. 15.

- Zasady harcerskiego wychowania, http://media.zhp.pl/harcerski-system-wychowawczy.html.



12

2. ZASTĘPOWI

Zastępowego porównuje się często do starszego brata, który ma większe doświadczenie i wyro-
bienie harcerskie od pozostałych członków zastępu i chętnie się nim dzieli. To osoba, która 
charakteryzuje się pewnymi cechami: odpowiedzialnością, zdolnościami przywódczymi i organi-
zacyjnymi, umiejętnością podejmowania decyzji, dużą wiedzą ogólną i harcerską oraz zdolnością 
ciekawego jej przekazywania, większymi umiejętnościami niż pozostali członkowie zastępu, otwar-
tością na innych i zdolnością dotarcia do każdego członka zastępu i zaprzyjaźnienia się z nim (prze-
czytaj także podrozdział 2.2 Co brać pod uwagę powierzając funkcję zastępowego?).

Każdy zastępowy samemu będąc wychowankiem (pod twoją bezpośrednią opieką druhno druży-
nowa/druhu drużynowy) uczestniczy w procesie wychowawczym w drużynie, gdyż prowadząc 
zastęp oddziałuje na jego członków. Zastępowy:

• dba o rozwój członków zastępu (o zdobywane przez nich stopnie i sprawności, przekazuje 
im wiedzę i umiejętności, dba o to, aby nie mieli problemów w nauce),

• opracowuje programu pracy zastępu (w drużynie harcerskiej może to robić wspólnie 
ze swoim zastępcą, czyli podzastępowym, natomiast w drużynie starszoharcerskiej robi to 
wspólnie z całym zastępem),

• prowadzi zaplanowane zbiórki (w drużynie starszoharcerskiej zleca ich prowadzenie 
również innym członkom zastępu),

• organizuje prace zastępu poprzez podział zadań i funkcji między członków zastępu, 
zgodnie z ich wiedzą i umiejętnościami,

• dba o atmosferę i dobre zrozumienie wśród członków zastępu,

• ma kontakt z członkami zastępu również poza zbiórkami, tak aby zastęp stanowił zgraną 
grupę przyjaciół,

• reprezentuje zastęp w Radzie Drużyny,

• bierze udział w działaniach Zastępu Zastepowych,

• prowadzi dokumentację zastępu (m.in. książkę pracy zastępu).
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2.1 Zastępowi a Rada Drużyny

Zastępowi posiadają realny wpływ na podejmowane w drużynie decyzje, gdyż należą do Rady 
Drużyny (nie mylić z Zastępem Zastępowych – o nim przeczytasz w rozdziale 3.2 Szkolenie i wycho-
wywanie przez Zastęp Zastępowych). Obok zastępowych w skład Rady wchodzi także drużynowy 
i przyboczny (przyboczni), a także w razie potrzeby inni funkcyjni drużyny (np. kwatermistrz). 
Na spotkanie RD możesz zaprosić także każdą inną osobę z drużyny, jeśli dotyczy jej bezpośred-
nio omawiana sprawa. W przeciwieństwie do zastępów Rada nie musi widywać się regularnie, 
a w razie potrzeby (choć wiele drużyn z powodzeniem praktykuje okresowe spotkania RD np. co 
kwartał).

Rada Drużyny jest organem doradczym, mającym pomagać tobie, czyli drużynowemu w podej-
mowaniu decyzji dotyczących drużyny, a także w pewnym stopniu współodpowiadać za jej dzia-
łania. Stopień zaangażowania członków Rady oraz stopień ich współodpowiedzialności za dzia-
łania zależy od ich grupy metodycznej. Jeśli większość Rady Drużyny stanowią harcerze to ty 
podejmujesz ostateczne decyzje dotyczące drużyny, RD służy Ci jedynie głosem doradczym. Jeśli 
przeważają w niej harcerze starsi większość decyzji podejmujesz przy współudziale Rady Drużyny. 
Jeśli twoją RD tworzą sami wędrownicy praktycznie wszystkie kwestie powinieneś z nimi omawiać 
i rozwiązywać, pozwalając sobie – w uzasadnionych wypadkach – na głos decydujący. 

Spotkania Rady są naturalnym miejscem podziału obowiązków między kadrę drużyny, który ma 
nie tylko zapewnić waszej jednostce sprawne funkcjonowanie, ale także dać zastępowym poczucie 
przynależności i współodpowiedzialności. Rada Drużyny to także forma pracy ciągłej z zastępo-
wymi. W działaniu uczysz ich tam praktycznych umiejętności w rodzaju organizacji akcji zarob-
kowej czy biwaku, dajesz know-how funkcjonowania drużyny. Co więcej, poprzez swój osobisty 
przykład kształtujesz ich postawy, motywujesz do pracy i stawiania sobie nowych wyzwań.

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?, s. 10-12, http://cbp.zhp.pl/i09h3.

- R. E. Philipps, dz. cyt., s. 19.
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2.2 Co brać pod uwagę powierzając funkcję zastępowego?

Decyzja odnośnie powierzania funkcji zastępowego należy do Rady Drużyny i drużynowego, podej-
mując ją musisz się jednak kierować także odczuciami osób, którymi ma kierować – harcerstwo 
zawsze bazuje na naturalności. Wybierając zastępowego należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

• Zdolności przywódcze – naturalny lider najlepiej poradzi sobie z prowadzeniem zastępu. 
Ważne, abyś pracował nad umiejętnościami kandydatów na zastępowych w zakresie organi-
zacji pracy i podziału obowiązków, a także wspierał takie cechy charakteru jak terminowość 
i odpowiedzialność. 

• Autorytet w zastępie – zastanów się czy zastęp chętnie go słucha, wykonuje jego pole-
cenia i uważa jego pomysły za trafne? Czy jest lubiany wśród harcerzy? Czy w jakiejś istotnej 
kwestii imponuje im? Oczywiście autorytet można z czasem wypracować, ale jeśli na wstępie 
dana osoba jest uważana za kogoś, kto rzadko ma rację szanse na to są bardzo małe. 

• Doświadczenie – najlepiej, aby zastępowy posiadał wyższy stopień harcerski niż jego 
podopieczni, dzięki czemu zastęp naturalnie będzie zmotywowany do zdobywania stopni – 
członkowie zastępu będą chcieli być tacy jak ich zastępowy, ich wzór, wódz i starszy brat. 
Doświadczony zastępowy może samodzielnie nauczyć swój zastęp nowych rzeczy, co jesz-
cze bardziej wzmocni jego autorytet jako zastępowego. Dodatkowo zastępowy posiadający 
większą wiedzę oraz wyrobienie harcerskie będzie miał mnóstwo pomysłów na zbiórki. 

• Wiek – Roland Philipps w książce System zastępowy napisał cenną wskazówkę: „(...) poza 
niezwykle rzadkimi wyjątkami, chłopiec nie jest w stanie dowodzić chłopcami starszymi 
od siebie. Młodzi chłopcy słuchają starszego nawet wtedy, gdy jest kompletnie głupi. Starsi 
chłopcy nie słuchają młodszego, nawet gdy jest bardzo mądry”. Zastępowy powinien więc 
być co najmniej w tym samym wieku co zastęp lub nieco starszy. Według części metody-
ków w modelowej sytuacji różnica wieku (0-2 lata) jest na tyle mała, że cały zastęp należy 
do tej samej grupy metodycznej, według innych dopuszczalna jest różnica nawet 3-4 lat (np. 
członkowie zastępu uczęszczają do 4-5 klasy szkoły podstawowej, a zastępowy do 1-2 klasy 
gimnazjum). Podstawy wychowawcze ZHP nie rozstrzygają, która z powyższych alternatyw 
jest lepsza, bez wątpienia jednak różnica wieku nie powinna budować między zastępowym 
i jego podopiecznymi dystansu i niezrozumienia.

• Zaufanie drużynowego – zastanów się czy bez obaw powierzyłbyś tej osobie własne 
dziecko lub młodsze rodzeństwo? Pamiętaj, że nie każdy, kto z łatwością porwie za sobą tłumy, 
będzie dobrym zastępowym, bo może okazać się niegodny twojego zaufania np. niekole-
żeński lub lekkomyślny. Walory moralne potwierdzone postępowaniem zgodnym z Prawem 
Harcerskim mają pierwszorzędne znaczenie przy powierzaniu każdej funkcji w organizacji 
wychowawczej. 

• Przygotowanie do funkcji – przede wszystkim poprzez uczenie w działaniu. Idealna sytu-
acja to taka, gdyby przed objęciem funkcji kandydat odbył staż na funkcji podzastępowego 
oraz brał udział w zbiórkach Zastępu Zastępowych. Forma przygotowania nie jest najważ-
niejsza, istotne jest, abyś uzyskał potwierdzenie, że kandydat na zastępowego posiada wystar-
czającą wiedzę i umiejętności harcerskie oraz potrafi poprowadzić dobrą zbiórkę. Więcej na 
temat przygotowania do funkcji przeczytasz w rozdziale: 3. Jak szkolić przyszłych i obecnych 
zastępowych?.

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz. cyt., s. 13-18.
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2.3 Kiedy warto dokonać zmiany na funkcji?

Każda zmiana niesie coś pozytywnego, dlatego nie bój się działać i realizować pomysłu na swoją 
drużynę. Poniżej kilka sytuacji, w których powinieneś jako drużynowy zadziałać i (ewentualnie) 
dokonać zmiany na funkcji zastępowego:

• Zastępowy jest już gotowy rozpocząć nowy etap – najbardziej naturalną przyczyną zmia-
ny na funkcji zastępowego jest zmiana pola służby. Masz tu do czynienia z osobą, która 
dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków, a teraz jest już gotowa podjąć się nowych 
wyzwań – zostać przybocznym lub przejść do innej jednostki (drużyny starszoharcerskiej 
lub wędrowniczej). Bardzo ważnym jest, aby tego momentu nie przegapić, inaczej twój zastę-
powy, który zamiast rozwijać się został w tym samym miejscu, poczuje się niedoceniony 
i może w ogóle opuścić ZHP. Jeśli w twoim przypadku zmiana oznacza „awans” w ramach 
twojej drużyny najlepiej, aby funkcję zastępowego przejął podzastępowy czy ewentualnie 
inna osoba wybrana przez zastęp. Mianowanie na przybocznego to nowe obowiązki, nie jest 
wskazane, aby łączyć działanie jednocześnie na dwóch tak ważnych funkcjach w drużynie 
(zawsze któraś z nich będzie zaniedbana, a dodatkowo osoba je pełniąca szybciej się wypali). 
Zanim mianujesz więc dotychczasowego zastępowego przybocznym upewnij się, że dosta-
tecznie przygotowaliście już jego następcę.

• Zastępowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków – porozmawiaj najpierw z zastę-
powym, niech wytłumaczy, dlaczego ostatnio zaniedbał pracę w zastępie, może np. ma dużo 
sprawdzianów w szkole i potrzebuje po prostu teraz więcej wsparcia i wyrozumiałości. Rzetel-
nie określ źródło(a) problemu – nie zawsze sprawy są takie, jakie się wydają na pierwszy rzut 
oka – oraz dobierz najlepsze sposoby jego/ich rozwiązania. Zawsze daj zastępowemu szansę 
poprawy i określ ile ma na to czasu. W pomoc zastępowemu zaangażuj podzastępowego – 
razem ustalcie zasady, przejrzyjcie podział obowiązków w zastępie, może potrzebne będą 
zmiany. Zapewnij zastępowego, że zawsze może liczyć na twoje wsparcie, zaznacz jednakże, 
że jeśli nie będzie się w dalszym ciągu wywiązywał się ze swoich obowiązków ostatecznym 
rozwiązaniem będzie zwolnienie z funkcji.

• Zastępowy „się stara, ale mu nie wychodzi” – czasami okazuje się, że ktoś kogo miano-
wałeś zastępowym, mimo wielkiego zaangażowania nie sprawdza się w prowadzeniu zastę-
pu: robi nudne zbiórki albo nie radzi sobie z ich regularną organizacją, a zastęp działa słabo 
albo w ogóle. Co można zrobić? Po pierwsze zastanów się dlaczego tak jest i na tej podstawie 
skorzystaj z jednego z poniższych scenariuszy:

• Zastępowy nie jest autorytetem dla członków swojego zastępu lub się z nimi 
nie dogaduje, stąd jego działania nie trafiają na podatny grunt, ale posiada więk-
szość pozostałych cech dobrego zastępowego – zaproponuj mu prowadzenie inne-
go zastępu lub założenie nowego np. z osobami w młodszym wieku lub o zaintereso-
waniach bardziej zbliżonych do jego pasji, którym łatwiej mu będzie zaimponować.

• Dana osoba jednak w ogóle nie nadaje się na zastępowego, a ty jako drużynowy 
źle oceniłeś jej predyspozycje charakteru, umiejętności lub morale – jeśli w zastępie 
jest inna osoba, która może nim pokierować i widzisz szansę na to, aby zastęp zaczął 
działać dobrze – zmień zastępowego. Jeśli takiej alternatywy nie ma to możesz albo 
poszukać zastępowego wśród innych członków drużyny, albo przekazać te osoby do 
innego/innych zastępów. Zanim to jednak zrobisz odpowiedź sobie na kilka pytań: czy 
osoby z tego zastępu chętnie przejdą do innych zastępów? Czy nie odejdą z drużyny, 
bo są bardzo zgrani i nie chcą działać w innym zastępie? Czy możliwe jest wcielenie 
„całej paczki” do innego zastępu?
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∞  Zastępowy sam rezygnuje – koniecznie dowiedz się, dlaczego podjął taką decyzję. 
Czy miał w tobie wystarczające wsparcie? Może stawiałeś mu za duże wymagania? Czy  

zastępie jest miła? Jeśli uważasz, że problem można rozwiązać, spróbuj go 
nie namawiaj na siłę.

∞   Zastęp prosi o zmianę  – członkowie zastępu nie akceptują już zastępowego. Zapytaj 
jest tego powód. Czy jest to chwilowy konflikt, który da się zażegnać (np. Ka-  

  zastępową, a   zastęp stanął  po stronie  Kasi),  czy nie ma innego, niż  
zmiana na funkcji, wyjścia z sytuacji? Zastanów  się,  może  ten  sam zastępowy będzie  
świetnym wodzem w innym istniejącym już zastępie lub warto zachęcić go do założenia 
nowego (patrz: Zastępowy „się stara, ale mu nie wychodzi”). Staraj się unikać niebezpie-
czeństwa odwrócenia właściwej hierarchii, kiedy to zastępowy znajduje się „we władzy”

Po zwolnieniu z funkcji podziękuj koniecznie byłemu zastępowemu za jej pełnienie (podzięko-
wanie w rozkazie, pamiątkowy dyplom). Nawet jeśli nie osiągnął wielkich sukcesów, doceń to że się 
starał. Pamiętaj też o podsumowaniu jego pracy i przekazaniu mu informacji zwrotnej – w czym 
jest naprawdę dobry i nad czym jeszcze musi popracować. Pomyśl, może dana osoba będzie mogła 
spełnić się na innej funkcji np. kwatermistrza, skarbnika drużyny czy podzastępowego, jeśli tak, to 
zaproponuj jej to. Istnieje także możliwość, że zainteresowany dojrzeje do tej odpowiedzialności za 
jakiś czas – nie warto więc palić za sobą mostów. 

To, że zwalniasz jednego zastępowego, a mianujesz innego, nie oznacza, że poniosłeś porażkę jako 
drużynowy. To jest oznaka tego, że podejmujesz wyzwania i idziesz do przodu, a nie zmiatasz 
potencjalne pułapki pod dywan. Bez względu na to czy chodzi o „awans” czy „zwolnienie” pamię-
taj, aby nie robić ze zmian na funkcji wielkiej tajemnicy, o której drużyna/zastęp dowiaduje się 
w momencie wręczania komuś sznura. Przygotuj zastęp do tego wydarzenia, pozwól mu mieć na 
nie pewien wpływ. Świadomość nadchodzących zmian sprawi, że będą one łatwiej i szybciej zaak-
ceptowane (szczególnie jeśli mocno przywiązali się do obecnego zastępowego).

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz. cyt., s. 19.

Powiedzenie komuś, że mimo pokładanych w nim nadziei nie nadaje się na zastępowego 
jest trudne, bo łatwo kogoś urazić i zniechęcić do dalszej pracy czy nawet sprowokować 
do odejścia z drużyny. Zwłaszcza osobę młodą, nastoletnią, która każdą porażkę przeżywa 
jak koniec świata należy potraktować delikatnie i z taktem. Dlatego zawsze przygotuj się 
do takiej rozmowy. Wypunktuj rzeczy, w których zastępowy sobie dobrze radził (na pewno 
takie są!), wybierz 2-3 najważniejsze, które mu nie wychodziły i podeprzyj je konkretny-
mi przykładami. Porozmawiaj z nim spokojnie i na osobności. Pozwól zainteresowane-
mu przedstawić sprawy z jego perspektywy, być może są kwestie, których wcześniej nie 
zauważyłeś. Bądź uczciwy i powiedz jakie są twoje plany, ale jednocześnie nie wyolbrzy-
miaj problemu. Może się przecież zdarzyć, że zastępowy zdawał sobie sprawę z tego, że 
nie idzie mu dobrze, ale milczał, gdyż nie chciał cię zawieść, a teraz przyjmie obrót spraw 

z ulgą.

atmosfera w
przekonać do zmiany decyzji,  ale 

zastęp, jaki 
sia  pokłóciła się  z

 zastępu, który mu dyktuje warunki.
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2.4 Jak motywować zastępowych?

Motywacja

Motywacja to prosto mówiąc siła, która napędza kogoś do osiągania celów i pokonywania 
trudności. Tę siłę, mniejszą lub większą, każdy z nas ma w sobie (motywacja wewnętrzna). Poprzez 
swoje działanie jako drużynowego, możesz znacznie zwiększyć tę energię u swoich zastępowych 
(motywacja zewnętrzna). Poniżej kilka przykładów działań:

• Chwal, doceniaj i dziękuj – chwal, chwal i jeszcze raz chwal. Przy harcerzach z zastępu, 
na zbiórce drużyny, na spotkaniu z rodzicami. Możesz również udzielić pochwały w rozka-
zie, wręczyć dyplom czy nagrodę, napisać pochwalne pismo do szkoły. Doceniaj nie tylko za 
duże osiągnięcia, ale też te mniejsze: dobrze przygotowaną zbiórkę czy napisanie artykułu do 
gazetki szkolnej.  Pamiętaj też o tym by podziękować za pomoc. Proste słowo „dzięki!”, przy-
bicie piątki i szczery uśmiech, to drobne gesty, które mają wielką moc. (Motywacja poprzez 
nagradzanie)

• Angażuj – włącz zastępowych w przygotowanie różnych wydarzeń w drużynie, pytaj ich 
o zdanie, podejmuj decyzje razem z Radą Drużyny – niech zastępowi czują, że mają wpływ 
na to co się dzieje w drużynie. Po prostu ich słuchaj. (Motywacja poprzez spełnianie ocze-
kiwań)

• Wyróżniaj – obrzędowo mianuj na funkcję i wręczaj brązowy sznur, od czasu do czasu 
zorganizuj coś tylko dla kadry drużyny, prowadź regularne spotkania ZZ i RD, zgłaszaj swoich 
zastępowych do różnych plebiscytów np. najlepszy zastępowy hufca czy szczepu, utwórz 
kategorię we współzawodnictwie zastępów, w której to zastępowi będą mogli zdobywać 
punkty dla swoich zastępów. (Motywacja poprzez nagradzanie)

• Dawaj przykład – rozwijaj się, zdobywaj stopnie, wypełniaj dobrze swoje obowiązki, 
wywiązuj się ze złożonych obietnic, bądź punktualny itp. Nie wymagaj od swoich zastępo-
wych czegoś, czego sam od siebie nie wymagasz. (Motywacja poprzez przykład osobisty)

• Pracuj z Prawem Harcerskim – daj im możliwość budowania własnego systemu wartości 
opartego na harcerskich ideałach. Doceniaj kiedy są im wierni. (Motywacja poprzez wartości)

To wszystko dopełnia motywacja poprzez zaspokajanie potrzeb: 

• samorealizacji  (zdobywanie stopni i sprawności, podejmowanie się wyzwań w pracy 
zastępu), 

• uznania (chwalenie, docenianie, udział w RD), 

• potrzeb społecznych (przebywanie w grupie jaką jest zastęp, drużyna),

• bezpieczeństwa (uczucie pewności i spokoju, zgrana drużyna, miła atmosfera, szacunek, 
jasne reguły przebywania w grupie), 

• fizjologicznych (spanie, jedzenie, np. odpowiednia ilość snu na biwaku i pożywne posiłki 
zapewnią harcerzom chęci do biegania po lesie).
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Demotywacja

Demotywacja, czyli brak chęci do działania. Zwykle spowodowana jest konkretnym czynnikiem 
(lub kilkoma), w wyniku którego spada zaangażowanie. Następnie pojawia się niechęć np. do współ-
pracy z danymi osobami czy po prostu niechęć do realizacji danego celu, i wtedy zamiast się skupić 
na tym, co mamy robić, każda wymówka staje się dobra, żeby robić coś innego. Pamiętaj, że często 
proces demotywacji trwa przez dłuższy okres. Dlatego nawet jeśli wydaje ci się, że zastępowi są 
super zmotywowani, warto, abyś co jakiś czas przeczytał artykuł, zarówno o motywacji jak i demo-
tywacji i sprawdził, czy przypadkiem o czymś nie zapomniałeś i nieświadomie demotywujesz kadrę.

Co powoduje demotywację? 

• Stała kontrola i brak zaufania – pozwól zastępowym i zastępom realizować swoje pomy-
sły, podejmować własne decyzje, nawet jeśli nie są trafne, nie ograniczaj ich samodzielności, 
wspieraj. Owszem, kontroluj jakość pracy zastępów, ale nie wtrącaj się na każdym kroku. Tak, 
będą popełniać błędy i nie wszystko wyjdzie im tak jakbyś ty tego sobie życzył, ale inaczej nie 
zdobędą najcenniejszej wiedzy jaką daje doświadczenie.

• Brak wiary w zastępowego – jak zastępowy ma uwierzyć w siebie skoro ty nie wierzysz 
w jego możliwości? Powierzanie  mu zadań poniżej jego umiejętności będzie dla niego 
źródłem stresu i niezadowolenia. Również ciągłe wyręczanie go przez ciebie, sprawi, że prze-
stanie wierzyć w swoje siły i będzie zniechęcony do robienia czegokolwiek, skoro i tak ty 
ostatecznie robisz wszystko za niego. Stawiaj przed nim wyzwania i zadania odpowiednie do 
jego wiedzy i możliwości, tak by jednocześnie czuł się pewnie w tym co robi, ale też uczył się 
nowych rzeczy i nabywał kolejne umiejętności. Jednocześnie dbaj o to, żeby nie przesadzić 
w drugą stronę. Nadmiar obowiązków i zbyt duże wymagania z Twojej strony również będą 
zniechęcać.

O czym jeszcze warto pamiętać? 

• Motywowanie to proces ciągły, a nie jednorazowe wręczenie 
dyplomu  na koniec roku harcerskiego.

• Każdego coś motywuje, ale nie każdego to samo – wydaje ci, 
że pochwała w rozkazie dla Kasi nie ucieszyła jej, spróbuj czegoś 
innego. Warto o motywacji rozmawiać z zastępowymi. Zapytać jak 
lubią być doceniani, co ich motywuje. Być może niektórzy będą 
skrępowani i powiedzą niewiele, bo np. nie jesteście jeszcze dobrze 
zgraną paczką. Przygotuj krótką ankietę dla nich, łatwiej im będzie 
wyrazić swoje potrzeby, a tobie dostarczy to bezcennej informacji.

• Motywując innych, sam musisz mieć motywację – jeśli ty 
będziesz zapalony do jakiegoś pomysłu, to łatwiej przekonasz do 
niego innych.

• Nic nie motywuje do działania bardziej niż inni ludzie – świetna 
atmosfera w kadrze i przyjacielskie relacje sprawią, że ZZ będzie 
działał niczym perpetuum mobile. Zastępowi sami nawzajem będą 
się nakręcać do działania, a zwykła harcerska codzienność będzie 
sprawiać im dużą radość.

• Jasny i konkretny cel możliwy do osiągnięcia zwiększy moty-
wację – jeśli wiemy do czego dążymy to jesteśmy bardziej zapaleni 
by to osiągnąć, łatwo możemy to sobie wyobrazić.

• Autorytet bardzo pomaga – wzmacniaj autorytet zastępo-
wych (patrz rozdział 2.5 Jak wspierać autorytet zastępowych u ich 
podopiecznych?) Jeśli będą czuli, że są szanowani, że robią coś 
ważnego i wyjątkowego, będzie to ich również nakręcać pozytyw-
nie do działania. 
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• Mówienie o zastępowym podczas jego nieobecności – nie podoba ci się jego zachowa-
nie, chcesz zwolnić go z funkcji czy też ukarać za coś, porozmawiaj najpierw z nim. Nie działaj 
za jego plecami – sprawisz wtedy, że nie będzie czuł się bezpiecznie, będzie poirytowany, 
straci chęć do pracy, nie będzie czuł się szanowany przez ciebie. Podobne obawy zrodzą się 
również u pozostałej kadry.

• Ignorowanie pomysłów zastępowego – czy nie jest przypadkiem tak, że twoje pomysły są 
zawsze te jedyne słuszne i ty wiesz zawsze najlepiej? Słuchaj zdania swoich zastępowych. Nie 
zostawiaj podawanych przez nich pomysłów bez komentarza. Nie podobają ci się, powiedz 
to. Podobają ci się, pochwal – brak twojej opinii to sygnał dla zastępowego „mój drużynowy 
mnie wcale nie słucha”. Nie pozostawiaj dobrych pomysłów bez realizacji, zniechęci to zastę-
powych do kolejnych inicjatyw i na twoje pytanie „To gdzie jedziemy na biwak?” sam sobie 
będziesz musiał odpowiedzieć. Dlatego warto czasami zrezygnować ze swojego pomysłu na 
rzecz propozycji zastępowego czy przybocznego, nawet jeśli uważasz, że nie jest tak wspa-
niały jak twój. 

• Brak informacji zwrotnej odnośnie wykonanego zadania, pełnienia funkcji – większość 
osób oczekuje oceny swojej pracy. Jest to naturalna potrzeba. Brak informacji z twojej stro-
ny, czy dany zastępowy wywiązuje się ze swoich obowiązków, czy dobrze zorganizował grę 
terenową itd. to swoisty sygnał dla zastępowego „mój drużynowy nie interesuje się mną, to co 
robię nie jest ważne, nie traktuje mnie poważnie”. Dlatego systematycznie rozmawiaj z zastę-
powymi o ich pracy na funkcji, podsumowujcie razem wspólne akcje i inne zadania. O tym co 
nie wyszło też musisz powiedzieć, bo porażka czy też brak sukcesu to kolejny czynnik obni-
żający znacznie motywację. Pamiętaj, aby krytykować problem, a nie atakować daną osobę, 
robić to w sposób kulturalny i nie skupiać się tylko na tym co się udało. Nawet jeśli ognisko czy 
zbiórka wyszła fatalnie, na pewno znajdziesz pozytywne rzeczy, które powinieneś podkreślić. 
Jeśli tych powodów porażki uzbierała się spora lista, wybierz to co według ciebie jest najważ-
niejsze, nie krytykuj wszystkiego. W ten sposób zastępowy nie poczuje się jak ktoś, kto nic nie 
potrafi robić i jest beznadziejny, ale raczej postara się skupić i poprawić to co mu nie wyszło. 

• Brak podziału obowiązków – wprowadza to chaos w pracę drużyny. Każdy robi to co 
uważa, że powinien, niekiedy marnując swój czas i energię na coś, co zrobił również ktoś inny. 
Rodzi się frustracja i zdenerwowanie. Dlatego dbaj zawsze o to, żeby zadania były przydzielo-
ne i każdy wiedział co ma robić.

• Brak zrozumienia celu działania – powoduje spadek motywacji. Dbaj o to, aby zastępowi 
wiedzieli i rozumieli po co coś robicie, oraz aby było to dla nich atrakcyjne. O sprawach zwią-
zanych z drużyną informuj wszystkich zastępowych, a nie tylko jednego wybranego, bo np. 
bardziej się z nim kumplujesz. 

• Nierówne traktowanie – sprawi, że zastępowi będą odczuwać niezadowolenie, złość, 
rozczarowanie. Traktuj wszystkich zastępowych równo – karz tak samo ze te same przewi-
nienia, nagradzaj za postępy. Sam również pamiętaj o przestrzeganiu zasad. Nie licz na to, że 
zastępowi będą się ich trzymać, jeśli ty będziesz je łamał.

• Niedotrzymywanie słowa, kłamstwa – powodują spadek zaufania do ciebie. Dlatego nie 
obiecuj czegoś, czego nie jesteś w stanie zrobić, a złożone obietnice spełniaj. Pilnuj również, 
by kadra twojej drużyny nie rzucała słów na wiatr.

Problemy codziennej pracy na funkcji – nawet najlepszy zastępowy spotyka na swo-
jej drodze problemy w rodzaju krnąbrnych  harcerzy,  którzy nie przychodzą na zbiórki, nie 
dopełniają powierzonych im obowiązków, nie chcą zdobywać stopni, nie słuchają  zastępo-
wego  itd.  Wesprzyj  zastępowego  w zapobieganiu  takim  przypadkom  oraz pomagaj mu  
 w radzeniu sobie z

 
niepowodzeniami, których nie da się uniknąć.

Więcej na ten temat:

- A. Jakób, Jak skutecznie motywować. Poradnik dla drużynowych, http://cbp.zhp.pl/fqvo0.

•
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2.5 Jak wspierać autorytet zastępowych u ich podopiecznych?

Budowanie autorytetu to długi proces. Nie wystarczy, że mianujesz zastępowego w rozkazie i wszy-
scy zaczną mu się od dzisiaj kłaniać. Swoim działaniem również możesz mu pomóc:

Chwal zastępowego i jego zastęp doceniaj jego zaangażowanie, dobrze przygotowaną zbiórkę. Za 
większe sukcesy udziel pochwały w rozkazie. 

Angażuj zastępowego w przygotowanie ważnych wydarzeń w drużynie – np. Przyrzeczeń 
Harcerskich dla członków jego zastępu. Pozwól mu być opiekunem prób harcerza, jeśli ma już 
na tyle doświadczenia. Ponieważ ma wyższy stopień może także zatwierdzać swoim harcerzom 
wymagania na stopnie (które otwierane są rozkazem drużynowego).

Kiedy harcerz prosi cię o pomoc, a jest to problem, z którym zastępowy sobie poradzi, zasugeruj 
harcerzowi, aby właśnie do niego udał się po wsparcie.

Zwracaj się o opinię do zastępowego w trakcie zbiórek i biwaków – niech harcerze zobaczą, że 
zdanie ich zastępowego ma dla ciebie znaczenie.

Staraj się nie podważać zdania zastępowego w obecności harcerzy – jeśli uważasz, że podjął on 
złą decyzję, porozmawiaj z nim na osobności. Lepiej będzie jak on sam powie zastępowi, że jednak 
zmienił zdanie.
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3. JAK SZKOLIĆ PRZYSZŁYCH I OBECNYCH 
ZASTĘPOWYCH?

Nikt nie rodzi się z pakietem całej wiedzy, jaka mu się przyda w życiu, a w przeciwień-
stwie do bohaterów „Matrixa” nam nie wystarczy tylko zainstalowanie odpowiedniego 
oprogramowania… Dlatego też jako drużynowy musisz zadbać o rozwój swojej kadry, 
w tym przyszłych i obecnych zastępowych. Jest wiele różnych sposobów na przeka-
zywanie im nowej wiedzy i kształtowanie w nich pożądanych umiejętności i postaw. 
Przede wszystkim jest to przekazywanie doświadczenia przez praktykę – uczenie 
w działaniu – normalny udział w życiu zastępu, z którego dana osoba pochodzi, 
udział w przedsięwzięciach całej drużyny, a także udział w spotkaniach Rady Drużyny 
i Zastępu Zastępowych (szerzej patrz: 3.1 Uczenie przez działanie oraz osobisty przy-
kład drużynowego oraz 3.2 Szkolenie i wychowanie poprzez Zastęp Zastępowych). 

Popularnym uzupełnieniem tego podstawowego sposobu szkolenia jest kurs zastę-
powych, czyli zaplanowany ciąg zajęć poświęconych poszczególnym „działkom” 
pracy liderów małych grup. Organizatorem kursu zastępowych może być zarówno 
sama drużyna (z reguły z drużynowym w roli komendanta, często w formie cyklu 
spotkań Zastępu Zastępowych zakończonego wydaniem stosownych dyplomów) 
(patrz więcej: 3.3 Szkolenie przez samodzielny kurs zastępowych), jak i szczep (patrz 
więcej: 3.4 Szkolenie poprzez szczepowy kurs zastępowych)(w wyjątkowych sytu-
acjach organizatorem jest hufiec, ale powinno się tego unikać, gdyż trudniej wtedy 
odpowiedzieć na indywidualne potrzeby zastępów i przekazać informacje o specy-
fice drużyn) lub koalicja dwóch-trzech drużyn (jeśli 
drużyny nie działają w szczepie, a połączy je wspólna 
potrzeba). Kurs może być organizowany śródrocz-
nie, czyli w cyklu stacjonarnych zbiórek lub w formie 
wyjazdu np. podczas biwaków, zimowiska, obozu, 
a także jako swoista hybryda obu tych opcji.

W ZHP celowo nie stworzono standardu tego typu 
kursów, gdyż z założenia realizowane treści powin-
ny być odpowiedzią na stan wiedzy i umiejętno-
ści konkretnych kursantów. Innymi słowy, najpierw 
zastanów się kogo będziesz szkolić a dopiero 
później układaj program całego kursu i poszczegól-
nych spotkań. Aby ułatwić ci decyzję w załączniku 
do niniejszego poradnika zebraliśmy przykłado-
we programy szkoleń dla kadr drużyn. Najczęściej 
powtarzają się w nich następujące treści: zadania 
i obowiązki zastępowego; układanie i przeprowa-
dzanie zbiórek, w tym zasady dobrej zbiórki i reguły 
bezpieczeństwa; planowanie pracy zastępów, w tym 
korzystanie z zadań międzyzbiórkowych; korzystanie 
z instrumentów metodycznych; budowanie obrzę-
dowości, a także techniki harcerskie oraz gry, pląsy 
i zabawy. 

Modelową sytuacją jest odbycie szkolenia w czaso-
wej łączności z objęciem funkcji (np. w wakacje przed wrześniowym naborem). 
Zrobienie kursu rok przed lub rok po otrzymaniu brązowego sznura zdecydowanie 
obniża jego pozytywny wpływ – albo do tego czasu podopieczny połowę już zapomni, 
albo przez dłuższy czas będzie działał tylko „na czuja”. Pamiętaj, że najważniejsze jest 
faktyczne przekazanie twoim przyszłym i obecnym zastępowym potrzebnej wiedzy, 
przydatnych umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw, a nie forma szko-
lenia, jaką wybierzesz – nie istnieje formalny wymóg, aby przed objęciem funkcji 
ukończyli oni jakikolwiek kurs.

Co powinien wiedzieć/umieć/rozu-
mieć kandydat na zastępowego:

1. Po co istnieją zastępy

2. Zastępowy – kto to taki, jakie ma 
uprawnienia i obowiązki

3. Duch zastępu – jak tworzyć obrzę-
dowość

4. Zbiórka – jak ją planować, co na niej 
robić, jak powinna wyglądać

5. Jak przygotować dobrą grę, harc

6. Jak powinno wyglądać zdobywanie 
stopni i sprawności w zastępie

Punktem wyjścia może być tutaj 
wiedza zebrana w drugiej części 
poradnika „Nic nie zastąpi zastępów. 

Przewodnik dla zastępowych”.
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Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz, cyt., s. 14-16.

-  R. E. Philipps, dz. cyt., s. 17.

- M. Kudasiewicz, Załącznik III Plan pracy kursu zastępowych, [w:] Vademecum zastępowego i kurs zastępowych 
Chytrego Kota, Kraków 2012, s. 609-637.

- A. Nowak, Kurs zastępowych harcerskich „Camelot”, http://cbp.zhp.pl/cygs9.

- M. Kubacka, Program Kursu Kadr Drużyn Hufca, http://cbp.zhp.pl/w6996.

- K. Konopka, Program szczepowego Kursu zastępowych, http://cbp.zhp.pl/ocyol.

3.1 Uczenie przez działanie oraz osobisty przykład drużyno-
wego 
To właśnie zwykła praca drużyny i jej kadra (z tobą na czele) jesteście naturalnym bodźcem 
do stałego rozwoju harcerzy, w tym twoich przyszłych i obecnych zastępowych. Dlatego 
zawsze dawaj im dobry przykład. Przywiązuj wagę do tego, co i jak robisz oraz tego, co i jak 
mówisz. Jeśli ty pozwolisz sobie na nieuprzejmość wobec szkolnego woźnego przy okazji 
zbiórki drużyny to samo zrobią twoi zastępowi podczas swoich zbiórek. 

Każde zadanie, jakie im powierzysz czegoś ich uczy lub coś w nich utrwala – postaraj się, 
aby było to coś wartościowego. Jeśli wszystkie kreatywne wyzwania (np. ułożenie planu 
innowacyjnej akcji naborowej) będziesz zawsze wykonywał samodzielnie i w odosobnie-
niu, a swoim przyszłym i obecnym zastępowym pozostawisz tylko nudne i niewymagają-
ce obowiązki (w rodzaju sprzątania harcówki) zawsze pozostaną oni tylko wykonawcami 
twoich pomysłów nie zaś twórcami własnych. 

Im więcej zadań im powierzysz, tym więcej się nauczą, nie zapomnij jednak, aby udzielać 
im przy tym informacji zwrotnej. Kontrola konspektów zbiórek oraz okresowe ich wizytacje 
są naturalnym narzędziem każdego drużynowego, który chce, aby jego zastępowi byli coraz 
lepsi, szczególnie, że na konkretnym przykładzie łatwiej jest zrozumieć ewentualną krytykę.

Co więcej, pomagając im, gdy tego potrzebują nie tylko rozwiązujesz konkretny problem, 
ale i pozwalasz im czerpać ze swojego bogatego doświadczenia. Pozwól im uczestniczyć 
w procesie decyzyjnym – tylko tak będą mogli nauczyć się brania odpowiedzialności za 
siebie i innych oraz liczenia się z konsekwencjami swoich wyborów. Pamiętaj, że „kto stoi 
w miejscu – ten się cofa” – nie zatrzymuj się więc na przygotowaniu do funkcji, a w sposób 
planowy i ciągły pracuj z kadrą.

3.2 Szkolenie i wychowanie poprzez Zastęp Zastępowych

Zastęp zastępowych jak sama nazwa wskazuje jest to zastęp, do którego należą osoby 
pełniące funkcję zastępowych. Liderem ZZ powinieneś być ty jako drużynowy. Oczywi-

ście pracę z zastępem ZZ dostosuj do potrzeb swojej 
drużyny i przemyśl również takie możliwości:

zastęp kadrowy – jeśli między zastępowymi a przy-
bocznymi jest niewielka różnica wieku lub/i mają 
podobne doświadczenie, warto do składu ZZ 
włączyć przybocznych i prowadzić zastęp kadro-
wy. W praktyce jego skład będzie prawdopodobnie 
tożsamy z Radą Drużyny i możliwe jest scalenie tych 
dwóch ciał w jedno, przy realizowaniu wszystkich 
zadań: doradczych, kształceniowych, motywują-
cych, integracyjnych (można także dla porządku 
posługiwać się dwoma osobnymi nazwami).

udział w spotkaniach ZZ przyszłych zastępowych 
– jeśli planujesz powołanie nowych zastępowych 
warto „upatrzone” jednostki już teraz zaprosić do 
ZZ i w ramach jego programu pracy przeprowadzić 

Przyboczny jako lider ZZ – jeśli 
zaplanowałeś już przekazanie druży-
ny to warto np. pół roku przed tym 
wydarzeniem powierzyć prowadze-
nie ZZ w pełni swojemu przyszłe-
mu następcy. Nabierze on wprawy 
w pracy z kadrą, doda mu to pewno-
ści siebie oraz pomoże mu zbudo-
wać większy autorytet, a ty możesz 
obserwować jak sobie radzi i udzie-
lać mu cennych wskazówek, dzięki 
czemu jeszcze lepiej przygotujesz 
go do pełnienia funkcji drużynowe-

go.
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kurs zastępowych. Kandydaci na zastępowych będą mogli skorzystać z doświadczeń 
już mianowanej kadry, a obecni zastępowi utrwalą i pogłębią swoją wiedzę oraz umie-
jętności w wybranych aspektach.

Zbiórki ZZ to szczególny moment, kiedy poświęcasz całą swoją uwagę zastępowym 
i dbasz, aby objąć ich swoim wychowawczym wpływem. Krótką mówiąc – ZZ to 
nieustanny kurs zastępowych, najlepszy jaki mogą przeżyć twoi zastępowi, bo zbudo-
wany na wzajemności oddziaływań i wymianie doświadczeń! To przede wszystkim 
miejsce, gdzie zastępowi mogą się stale kształcić i rozwijać, pracować nad swoimi 
stopniami, zdobywać sprawności. Dobre zbiórki ZZ są także inspiracją dla zbiórek 
zastępów. Doświadczone osoby mogą dzięki nim wzbogacać swoją wiedzę na dany 
temat i udoskonalać własne pomysły, nowicjusze mogą praktycznie kalkować treści 
i formy na swoich zbiórkach. W obu przypadkach drużynowy zyskuje ceną spójność 
pomiędzy programami małych grup a programem całej drużyny. ZZ to także przestrzeń, 
gdzie kadra drużyny może mieć czas dla siebie, bawić się w swoim gronie przy pomo-
cy form odpowiednich dla ich wieku oraz po prostu lepiej się poznać, zintegrować. 
Dobrze działający ZZ ma więc także znaczenie motywacyjne.

ZZ ma działać jak zastęp, czyli powinien posiadać swój program pracy, obrzędowość 
itd. Wystarczy, jak zbiórki ZZ zorganizujesz raz 
na miesiąc. Najważniejsze, żeby były one syste-
matyczne, a ich tematyka dopełniała pracę 
drużyny i zastępów oraz oczywiście wynikała 
z potrzeb kadry twojej drużyny. Kilka wskazówek 
jak dobrze prowadzić ZZ:

Dbaj zawsze o dobrą i swobodną atmosferę na 
zbiórkach ZZ. Nie bój się otworzyć przed zastę-
powymi i pogadać z nimi bardziej po koleżeńsku, 
opowiedzieć co u ciebie słychać, zapytać jak im 
idzie w szkole czy na zajęciach karate. Fakt, że 
jako drużynowy interesujesz się ich sukcesami 
i porażkami jest dla nich ważny oraz sprawi, że 
chętniej będą chcieli przychodzić na zbiórki ZZ 
i w ogóle uczestniczyć w życiu drużyny. 

Pamiętaj, że zastępowi naśladują cię i czerpią 
inspirację ze spotkań z tobą, dlatego ucz ich tego, 
co mogą wykorzystać w pracy ze swoim zastę-
pem. Nie chodzi tutaj tylko o wiedzę (np. z zakre-
su kursu zastępowych, technik harcerskich czy 
nowe zabawy i gry), ale również o postawy, które 
chcesz w nich wykształcić. Wybieraj różnorod-

ne formy prowadzenia zbiórek ZZ (ognisko, dyskusja, gra, wędrówka, kuźnica itd.), dzię-
ki temu każde spotkanie będzie inne, a oni sami wykorzystają chętnie te formy pracy na 
swoich zbiórkach. Dostosuj oczywiście formę do wieku i doświadczenia twojej kadry, 
a także zwracaj uwagę, z których z nich będą mogli czerpać w swojej pracy z zastępem 
(gdyż są odpowiednie dla tej grupy wiekowej).

Wprowadź elementy tajemniczości i niespodzianek – udział w zbiórkach ZZ będzie 
bardziej ekscytujący.

Prowadząc współzawodnictwo zastępów w drużynie, przyznawaj zastępowym punk-
ty za udział i aktywność w zbiórkach ZZ, co zwiększy ich motywację.

Zadbaj o to, aby kadra twojej drużyny mogła się też pobawić, a nie tylko ciągle 
słyszała, że ma zorganizować zbiórkę, przygotować coś itd.

Buduj wspólne wspomnienia – daj zastępowym okazję do przeżycia prawdziwej przy-
gody, w której poleje się pot, a emocje sięgną zenitu. Niech przekonają się, że razem 

Zastęp Zastępowych jest do pewnego 
stopnia podobny do zwykłych zastępów: 
posiada stały skład, swojego lidera, obrzę-
dowość, program pracy i regularne zbiórki. 
Różni się jednak tym, że:

• nie powstał spontanicznie, jako oddol-
na inicjatywa, zaś tworzą go osoby dobra-
ne według formalnego klucza (pełnionej 
funkcji);

• może zrzeszać osoby z różnych grup 
metodycznych (szczególnie w drużynie 
wielopoziomowej);

• różnica wieku pomiędzy zastępowym 
ZZ (drużynowym) a członkami zastępu jest 
z reguły na tyle duża (szczególnie w druży-
nie harcerskiej), że odgrywanie roli przyja-
ciela/kumpla jest utrudnione;

• zbiórki ZZ odbywają się rzadziej.
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mogą przenieść góry. Co to może być? Np. udział ZZ w Ogólnopolskich Leśnych Harcach Zastępów, 
Rajdzie Arsenał czy też współzawodnictwo w Turnieju Zastępów i Gromad organizowanym przez 
Główną Kwaterę ZHP (dla ZZ przewidziana została osobna kategoria).

W pracy z ZZ zwróć uwagę na to, aby nie utworzyć z niego zamkniętej grupy. ZZ może się wtedy 
przeobrazić w „kółko wzajemnej adoracji”, gdzie praca na funkcji zastępowego zejdzie na dalszy 
plan, a najważniejsza będzie dobra zabawa w tym konkretnym gronie. Może również pojawić się 
niechęć do zawierania nowych znajomości i zacieśniania więzi z członkami swojego zastępu 
– jest im tak dobrze w gronie ZZ, że nie czują potrzeby kontaktu z innymi rówieśnikami. Co więcej, 
nie będą garnąć się do udziału w wydarzeniach szczepu, hufca czy innych wyjazdach, co wpłynie 
negatywnie na pracę drużyny oraz na jej wizerunek w środowisku. Innym zagrożeniem jest utrata 
spontaniczności w zastępach, w których bezrefleksyjnie kopiowane są tylko zbiórki ZZ bez wzglę-
du na realne potrzeby i zainteresowaniach członków zastępu. Pracując z Zastępem Zastępowych 
pamiętaj także, że zbiórki ZZ to nie spotkania Rady Drużyny (więcej na ten temat przeczytasz 
w rozdziale 2.1 Zastępowi a Rada Drużyny).

Więcej na temat:

- R. E. Philipps, dz. cyt., s. 22.

3.3 Szkolenie przez samodzielny kurs zastępowych 

Dwie powyższe formuły szkolenia (podrozdział 3.1 i 3.2) są rekomendowane, ale czasami dobrym 
pomysłem jest także kurs zastępowych – na przykład można go przeprowadzić podczas obozu lub 
zimowiska i przyśpieszyć proces zdobywania wiedzy. Jeśli się na to zdecydujesz nie idź na łatwiznę 
i nie podsyłaj swoich przyszłych zastępowych na hufcowy kurs zastępowych tylko wraz z Radą 
Drużyny zorganizuj własny! Wymaga to od Rady Drużyny dużego zaangażowania w przygotowanie 
i poprowadzenie kursu, jednak wysiłek ten przy dobrze zorganizowanym kursie zaowocuje w przy-
szłości. 

Zaletami takiego samodzielnego szkolenia są m. in.:

najlepsza znajomość kursantów – dobrze znasz ich mocne i słabe strony, wiesz jakie formy zajęć 
będą dla nich najbardziej atrakcyjne i odpowiednie, wiesz jakie tematy poruszyć podczas zajęć oraz 
na co położyć największy nacisk;

elastyczność – możesz tak „żonglować” treściami zajęć by odpowiadały bieżącym potrzebom 
drużyny. Jeśli w drużynie pojawi się jakiś konflikt, podczas kursu możecie się wspólnie nad nim 
zastanowić;

przedstawisz sposób prowadzenia zastępu właściwy dla twojej drużyny – każda drużyna ma 
swoją specyfikę. W twojej na pewno też ona występuje i możesz ją przekazać przyszłym zastępo-
wym;

widzisz ich w działaniu – cały czas jesteś z kursantami, więc widzisz ich w różnych sytuacjach 
i wiesz czego możesz się po nich spodziewać. Możesz podejrzeć ich działanie podczas prowadzenia 
zbiórek zastępów. To najlepszy sposób na sprawdzenie ich wiedzy, umiejętności i postaw w prak-
tyce; 

dostosowanie formy, ceny i terminu kursu do indywidualnych potrzeb – wiesz kiedy kursanci 
mają wolne popołudnia lub weekendy, które mogą poświęcić na udział w kursie, ile mogą poświę-
cić na kurs pieniędzy. Możesz razem z kursantami ustalić formę kursu, która będzie dla nich i ciebie 

Pamiętaj, że drużyna jest naturalnym i najwłaściwszym miejscem na kształcenie zastę-
powych, niemniej jeśli działacie w szczepie (według instrukcji działania szczepu jest on 
odpowiedzialny za szkolenie zastępowych) to należy taki kurs przeprowadzić w porozu-

mieniu ze środowiskiem.
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najbardziej odpowiednia; 

łatwa logistyczna organizacja kursu – nie będzie was za wielu, więc spokojnie pomieścicie się 
w swojej harcówce. Z jedzeniem też nie będzie problemu, bo możecie wspólnie ugotować obiad 
lub poprosić któregoś z rodziców. 

Pamiętaj, że zawsze możesz zaprosić zaprzyjaźnionych instruktorów do poprowadzenia zajęć 
z tematów, w których są od ciebie bardziej doświadczeni. 

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz. cyt., s. 14.

3.4 Szkolenie poprzez szczepowy kurs zastępowych 

Choć przeprowadzenie kursu w samej drużynie jest bardzo cenne, druga opcja także posiada swoje 
zalety, m.in.:

Większe doświadczenie komendanta w prowadzeniu kształcenia – z reguły będzie nim osoba, 
która już prowadziła zajęcia na innym kursie (być może nawet była już komendantem całej formy 
kształceniowej) i w związku z tym wie już co się sprawdza, a jakich błędów unikać.

Dostęp do większej ilości kadry, która może prowadzić zajęcia – szczep jest szerszym zapleczem 
kadry, co pozwala komendantowi dobrać do każdego tematu prawdziwego specjalistę w tej dzie-
dzinie (sami prowadzący mogą się również poprzez to zadanie doskonalić). 

Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi – dzięki przeby-
waniu z kursantami z innych drużyn twoi zastępowi poznają wiele nowych sposobów harcerskiej 
pracy, czyli nie będą skazani tylko i wyłącznie na powielanie twoich sukcesów i porażek.

Większa liczba kursantów – są ćwiczenia kształtujące cenne umiejętności/nawyki/wiedzę, które 
w małej grupie osób po prostu nie wychodzą, wtedy grupa ponad 5-7 osobowa jest dużą prze-
wagą szczepowej formy kształceniowej. Tym trudniej prowadzi się regularny kurs zastępowych 
w drużynie, gdzie w danym roku potrzebują go tylko 2 lub 3 osoby (wtedy jednak świetnym rozwią-
zaniem może być także ich udział w zbiórkach ZZ).

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz. cyt., s. 14.
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4. WPROWADZANIE SYSTEMU ZASTĘPOWEGO

Istnieje kilka podstawowych przyczyn, dla których drużyny nie działają zastępami. Poniżej opisa-
no te najpopularniejsze, niekiedy wraz ze wskazówkami, jak powinno przebiegać przygotowanie 
do wprowadzenia systemu zastępowego w takich okolicznościach. Kroki, jakie należy podjąć po 
przygotowaniu przyszłych zastępowych i dokonaniu podziału na małe grupy opisano już wspólnie 
w podrozdziale 4.1 Etapy wprowadzania systemu zastępowego.

W środowisku nie ma takiej tradycji, a drużynowy nawet jeśli rozumie, że pomijanie tego elemen-
tu metody harcerskiej jest dla jego podopiecznych bardzo niekorzystne to nie wie jak się zabrać 
do zmiany sytuacji. Jeśli dotyczy cię właśnie ten scenariusz to niniejszy rozdział (wraz z zapropo-
nowanymi przez nas rozszerzającymi opracowaniami) powinien ci wiele podpowiedzieć. Nie zapo-
mnij także, że do twojej dyspozycji są instruktorzy szczepu i hufca, a także po prostu inni drużynowi 
– zawsze warto swoje pomysły „przegadać” z kimś jeszcze przed wprowadzeniem ich w życie. 

drużynowy niesłusznie uważa, że ciąży na nim prawny obowiązek obecności na każdej zbiórce 
zastępu, więc aby nie poświęcać swojego czasu na 3-4 zbiórki w tygodniu woli organizować 
tylko jedną – całej drużyny. Kwestiom prawnym poświęcony został cały podrozdział: 5.4 Przepisy 
bezpieczeństwa a stosowanie metody harcerskiej, czyli jak nie wpaść w ślepą uliczkę, tutaj warto 
zaznaczyć jednak, że dobrze funkcjonujący system zastępowy oznacza dla drużynowego prowa-
dzenie mniejszej ilości zbiórek. Oczywiście nie stanie się tak od razu, ale szybko przekonasz się, że 
jedna w miesiącu zbiórka ZZ, okresowe Rady Drużyny oraz spotkania całej drużyny (w tym udział 
w większych przedsięwzięciach szczepu czy hufca) odbywające się raz na miesiąc lub raz na dwa 
tygodnie (w zależności od samodzielności zastępów) lepiej wykorzystają twój czas niż cotygodnio-
we zbiórki całej drużyny. Więcej na temat ułożenia harmonogramu poszczególnych aktywności 
drużyny znajdziesz w rozdziale 5.3 Program zastępów a program drużyny.

Członkowie drużyny pracującej całością nie odczuwają potrzeby wprowadzania podziału na 
mniejsze grupy, a nawet są wobec takiej zmiany niechętni. Sytuację taką można przyrównać do 
dziecka, które odmawia przyjęcia lekarstwa z góry zakładając, że „będzie niedobre”. Tak samo, jak 
rodzic trzymający łyżkę z syropem tak i ty nie możesz pozwolić, aby nieuzasadniony lęk twoich 
wychowanków powstrzymał cię przed zrobieniem tego, co dla nich najlepsze. Aby ich przekonać 
do właściwego sposobu myślenia spróbuj:

• przeprowadzić na zbiórce drużyny kilka ćwiczeń pokazujących, że praca w małym zespo-
le jest ważna i łatwiejsza w porównaniu do pracy w większej grupie (każde takie ćwiczenie 
podsumuj i skomentuj z zaznaczeniem jego celowości np. angażowanie wszystkich człon-
ków, możliwość wykazania się),

• przeprowadzić zbiórkę zawierającą jednocześnie odbywające się zajęcia o różnej tema-
tyce, na której harcerze sami będą mogli wybrać w czym wezmą udział – zauważą, że natural-
nie pogrupowali się w zespoły o tych samych zainteresowaniach (taką zbiórkę również należy 
podsumować),

• wytypować zastępowych – naturalnych liderów w drużynie – przekonaj ich, że twój 
pomysł jest dobry, niech oni utworzą wokół siebie małe grupy, a zastępy mogą powstać natu-
ralnie.

• Drużynowy boi się utraty kontroli nad tym, co się dzieje w jego drużynie, gdyż nie ufa, 
że potencjalni zastępowi poradzą sobie z tym zadaniem. Pomyśl o tym, że twoje sprawo-
wanie funkcji drużynowego także wymagało czyjegoś zaufania. Wychowanie nie polega na 
wyręczaniu, dlatego czym prędzej wybierz najbardziej „obiecujące jednostki” i samodzielnie 
przygotuj ich do funkcji - będziesz miał pewność, że nie przejmą odpowiedzialności zanim 
nie będą na nią gotowi.

• Drużyna jest za mała na funkcjonowanie zastępów, gdyż formalnie liczy 16 osób, a na 
cotygodniowych zbiórkach pojawia się tylko około 10-12 osób. Czas spojrzeć prawdzie w oczy: 
taka drużyna to w istocie przerośnięty nieco zastęp (w końcu w tej grupie wiekowej zastęp 
liczy do 12 osób), ale nie załamuj się – to może być paradoksalnie dobrym punktem wyjścia 
dla poprawy sytuacji. 
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• Zmień formułę waszych spotkań na kurs zastępowych, tak aby kolejną wiedzę i umiejęt-
ności zdobywali z myślą o rychłym wykorzystaniu ich w pracy własnego zastępu. Jeśli z góry 
widzisz, że nie każdy członek twojej drużyny ma predyspozycje do zostania zastępowym 
zaznacz, że tylko ci, którzy go ukończą z wynikiem pozytywnym zostaną zastępowymi, a dla 
innych znajdziesz inne ważne funkcje (bardzo istotne jest, abyś dotrzymał słowa). 

Jeśli w waszym obecnym składzie są osoby zdecydowanie za młode, aby w najbliższej przyszłości 
objąć zastęp spróbuj prowadzić zbiórki w dwóch zastępach: młodszym i starszym (z progra-
mem kursu zastępowych), szczególnie jeśli mamy do czynienia z różnicą grup wiekowych. Prowa-
dzenie młodszego zastępu możesz powierzyć przybocznemu, a niektóre zbiórki mogą być okazją 
do zdobycia „praktyki” przez kursantów. 

Kiedy zdecydujesz, że proces kształcenia przyszłych zastępowych zaszedł tak daleko, że mogą oni 
zacząć sprawdzać zdobyte doświadczenie w realnej pracy zorganizujcie nabór i skorzystajcie 
z dalszych wskazań opisanych w kolejnym podrozdziale.

Drużyna dopiero powstała i jej członkowie nie posiadają wystarczającego doświadczenia, aby 
zostać zastępowymi. 

• Jeśli twoja drużyna powstaje z prowadzonego przez ciebie wcześniej zastępu, np. zdecy-
dowaliście, że na bazie jednego lub dwóch zastępów starszoharcerskich podzielicie środowi-
sko na drużynę harcerską i drużynę starszoharcerską (a stąd już niedaleko do założenia szcze-
pu) powinieneś skorzystać z rad zawartych w poprzednim punkcie i wprowadzić program 
kursu zastępowych. 

• Jeśli twoja drużyna pochodzi w całości z nowego naboru to proces przygotowawczy 
powinien być zdecydowanie dłuższy. 

• O ile pozyskałeś około 10-15 osób w podobnym wieku (i to w odpowiednim dla prowa-
dzenia w ciągu kilkunastu miesięcy zastępu) program drużyny podporządkuj kursowi zastępo-
wych i po około roku przeprowadź kolejny nabór oraz podział na samodzielne zastępy.

• Jeśli jest was więcej, w tym około 20-25 osób młodszych i około 5-8 starszych możesz 
z tych drugich uczynić Zastęp Zastępowych (spotykający się w pierwszym okresie częściej 
niż raz na miesiąc), przydzielając po jednej lub dwie osoby do każdego zastępu złożonego 
z osób młodszych. Taki model z początku będzie wymagał od ciebie dużego zaangażowania 
czasowego (zbiórki ZZ, monitorowanie zbiórek zastępów, zbiórki drużyny), ale zdecydowanie 
przyśpieszy pełne funkcjonowanie systemu zastępowego w waszej jednostce. 

• Z reguły jednak nabór przyniesie ci jakąś własną kombinację ilości, wieku i doświadczenia 
osób (np. pojawią się byłe zuchy lub osoby po harcerskiej przerwie), które odpowiedziały na 
nabór nie oczekuj więc od niniejszego poradnika gotowej recepty na każdą ewentualność. 
Użyj własnej wiedzy i intuicji oraz skorzystaj z doświadczenia innych, zawsze jednak trzymaj 
się metody harcerskiej – z takim kompasem nie możesz popełnić błędu (najwyżej łatwe do 
skorygowania odchylenia).

4.1 Etapy wprowadzania systemu zastępowego

Bez względu na to, która z powyższych przyczyn dotyczy twojej drużyny zawsze pracę w zastępach 
należy wprowadzać stopniowo, etapami.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY ZASTĘPAMI:
• wybierz liderów

• zapewnij zastępowym przygotowanie do funkcji w formu-
le, którą wybrałeś

• podziel drużynę na zastępy
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W pierwszej kolejności skup się na młodych liderach – przyszłych zastępowych. Poza uwaga-
mi przedstawionymi powyżej o sposobie wyboru zastępowych mogłeś już przeczytać w rozdziale 
2.2 Co brać pod uwagę powierzając funkcję zastępowego?, zaś przygotowanie do funkcji opisuje 
rozdział 3. Jak szkolić przyszłych i obecnych zastępowych?. Z kolei kwestii wyłaniania składu mniej-
szych grup poświęcony jest rozdział 5.1 Jak podzielić drużynę na zastępy? 

PIERWSZE 3 MIESIĄCE:
• ustal okres próbny dla zastępów

• powołaj Zastęp Zastępowych

ZASTĘPOWY: 
• spisuje pomysły na działanie zastępu

• tworzy z zastępem podstawowe elementy obrzędowości

Kiedy zastępowi stawiają dopiero pierwsze samodzielne kroki zaproponuj okres próbny dla zastę-
pów. Przez mniej więcej 3 miesiące obserwuj, jak radzą sobie zastępy oraz czy liderzy sprawdzają 
się na swoich funkcjach. Razem z zastępowymi ustalcie zadania, które mają wówczas realizować 
poszczególne zastępy. To jest również okres, w trakcie którego każdy zastęp powinien zaplanować 
pracę zastępu, np. na najbliższe pół roku. Przy czym na starcie dobrym rozwiązaniem jest wspar-
cie zastępowych w tym zadaniu przez kadrę drużyny (przy wzięciu pod uwagę postulatów człon-
ków zastępu). Więcej o tym jak powinien powstawać program zastępów przeczytasz w rozdziale 5.3 
Program zastępów a program drużyny. W pracy śródrocznej, zanim rozpocznie się na dobre praca 
w zastępach, należy wprowadzić do drużyny Zastęp Zastępowych. Funkcjonowanie ZZ jest ważne 
przez cały czas – nie tylko na początku wprowadzania pracy w zastępach, więcej informacji na 
ten temat znajdziesz w rozdziale 3.2 Szkolenie i wychowywanie przez Zastęp Zastępowych. Kolej-
nym etapem, od którego warto rozpocząć pracę wewnątrz zastępu, jest wprowadzenie pierwszych 
elementów obrzędowości zastępu – da ona poczucie czegoś własnego, należącego tylko do tej 
jednej grupy. Obrzędowość powinna być tworzona na tle obrzędowości drużyny – z jednej strony 
da poczucie odrębności i jedności w zastępie, z drugiej świadomość, że jest elementem tworzącym 
całość, składową niezbędną do tworzenia wspólnoty. Proces tworzenia obrzędowości nie powi-
nien być sztywno zakończony wraz z pozytywnym zamknięciem okresu próbnego zastępu. Nowe 
elementy, jak i modyfikacja wcześniej ustalonych rozwiązań, mogą się pojawiać także później, jako 
wynik naturalnych procesów grupowych.

OKRES MIĘDZY 3-6 MIESIĄCEM:
• organizuj zbiórki Zastępu Zastępowych (1-2 w miesiącu)

• skup program drużyny wokół pracy zastępami

• wprowadź zadania zespołowe dla zastępów, które mają 
zrealizować do kolejnej zbiórki drużyny (1-2 w miesiącu)

ZASTĘPOWY:
• działa zgodnie z programem pracy zastępu

• organizuje regularne zbiórki zastępu (co najmniej 2 
w miesiącu)

• z pomocą drużynowego sporządza konspekty zbiórek
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Stopniowo wprowadzaj kolejne elementy pracy w zastępach, zawsze pamiętając o dostosowaniu 
wszystkich podejmowanych działań do potrzeb i możliwości harcerskiego zespołu oraz do poszcze-
gólnych jego członków i warunków działania. Aby lepiej zintegrować zespół, skup pracę drużyny 
wokół działania zastępów, niech to stanie się priorytetem w realizacji programu pracy drużyny. 
Ilekroć wprowadzasz podczas działań drużyny (np. służb na biwaku czy współzawodnictwa w grze 
nocnej) podział na mniejsze zespoły korzystaj z podziału na zastępy (a nie przypadkowe grupy 
zadaniowe). Wyznacz zadanie dla całej drużyny, które będzie składało się z kilku zadań zastępów 
– każde równie ważne w osiągnięciu sukcesu całej jednostki. Realizację poszczególnych etapów 
powierz zastępom tak, aby każdy z nich, pracując na wspólne dobro, mógł się wykazać samodzielną 
pracą i miał możliwość sprawdzenia w działaniu. Wprowadź w śródroczną pracę zespołowe zada-
nia przeznaczone na samodzielne zbiórki zastępów (z meldunkami z ich wykonania) – to pozwoli 
zauważyć, czy zastępy działają sprawnie, zdiagnozować ewentualne trudności czy niedociągnięcia. 
Tematykę i szczegółową treść zbiórek w pierwszym okresie ustalajcie wspólnie. Na początku ważna 
jest integracja w zastępie i program, który stworzy poczucie odrębności (np. poprzez obrzędo-
wość zastępu), z czasem warto zwrócić uwagę na realizację zainteresowań i obycie harcerskie 
– organizację zbiórek typowo „szkoleniowych”, np. z zakresu samarytanki czy znajomości struktury 
ZHP. O wiele skuteczniejsza będzie nauka w zastępie niż przy obecności całej drużyny.

OKRES PO 6 MIESIĄCACH:
• organizuj zbiórki Zastępu Zastępowych (1 w miesiącu)

• wprowadź współzawodnictwo między zastępami

ZASTĘPOWY:
• spisuje program pracy zastępu na następne pół roku

• organizuje regularne zbiórki zastępu (3-4 w miesiącu)

• samodzielnie sporządza konspekty zbiórek

Jednym z końcowych etapów wprowadzania systemu małych grup w drużynie jest wprowadze-
nie współzawodnictwa między zastępami, które jest doskonałym sposobem na motywowanie do 
działania zarówno zastępowych, jak i samych zastępów. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 
5.4 Współzawodnictwo zastępów. Pamiętaj, żeby przez cały czas wspierać zastępowych. Z każdym 
z nich podsumuj poprzednią zbiórkę, omów konspekt następnej, udziel kilku rad i wskazówek. Moty-
wuj do zdobywania stopni i realizacji własnych pomysłów – zadbaj jedynie, aby były one mądre 
i bezpieczne!

Więcej na ten temat:

- Harcerski System Wychowawczy, http://media.zhp.pl/harcerski-system-wychowawczy.html.

- R. Baden Powell, Scouting for Boys, http://cbp.zhp.pl/lar67.

- A. Józefczyk, dz. cyt.
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5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZASTĘPOWEGO

Po wyjaśnieniu dlaczego warto pracować systemem zastępowym, jak wyciągnąć z zastępowych „to, 
co najlepsze” oraz jak wprowadzić zastępy, tam gdzie dotychczas nie działały czas odpowiedzieć 
na pytanie, jak powinno wyglądać prawidłowe funkcjonowanie małych grup w twojej drużynie. 
O ile nie zaznaczono inaczej zawarte w nich wskazówki można zastosować tak samo w drużynach 
harcerskich, starszoharcerskich i wielopoziomowych.

5.1 Jak podzielić drużynę na zastępy? (phm. Justyna Kowalska)

W drużynie, w której zastępy działają dobrze, nowe osoby raczej intuicyjnie przydzielisz do już 
istniejących zastępów lub utworzysz nowy, bazując na doświadczeniu, które już posiadasz (często 
nowoprzybyli dołączają do zastępów, których członkami są ich koledzy z klasy lub podwórka). Trud-
niej będzie, gdy budujesz system zastępowy od podstaw zwłaszcza w drużynie, która jest nowa. 
Podziału na zastępy możesz dokonać na kilka sposobów. Możesz najpierw ustalić składy samych 
zastępów (zdając się na wybór samych zainteresowanych lub swoją intuicję) i do tak utworzonych 
zastępów dobrać następnie wcześniej przygotowanych zastępowych (ich preferencje odnośnie do 
tego jaki zastęp objąć powinny być dla ciebie ważną wskazówką, ale starannie przemyśl czy pokry-
wają się z tym, co będzie najlepsze dla wszystkich) lub pozwolić, aby wyłonili się w poszczególnych 
grupach naturalnie. Można także odwrócić kolejność i zacząć od wyboru, przygotowania i ogło-
szenia zastępowych, a następnie pozwolić liderom wybrać członków swoich zastępów, zezwolić 
harcerzom skupić się wokół wybranego zastępowego lub dokonać doboru samodzielnie. Każda 
z powyższych kombinacji niesie za sobą pewne korzyści i zagrożenia, poniżej omówiono najważ-
niejsze z nich. 
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Harcerze samodzielnie dobierają się w zastępy – jest to najlepszy, bo naturalny podział na zastę-
py. Zastępy będą grupkami przyjaciół, które zaspokoją potrzeby przynależności do grupy (akcepta-
cja, zrozumienie, uznanie). Harcerze będą się czuć dobrze i pewnie, chętnie będą przychodzić na 
zbiórki, będą mieli większą motywację do działania. W takich naturalnych grupach ich członko-
wie również zwykle bez problemu wybiorą ze swojego grona zastępowego. Niestety samodzielne 
wyłonienie się zastępowego z takiej grupy, opóźnia proces edukacji zastępowego, bo dopiero 
po jego wyborze okaże się w kogo należy inwestować. Może się także zdarzyć, że będzie duża 
różnica w liczebności zastępów, grupki mogą być za bardzo zżyte i pojawi się niechęć do współ-
pracy z innymi lub będą dzieci, które nie mają przyjaciół w drużynie i nie wiedzą do jakiego zastępu 
chcą dołączyć. 

Aby jak najlepiej przygotować drużynę do podziału na zastępy, poświęć kilka zbiórek drużyny 
na obserwację i ćwiczenia. Przygotowuj zbiórki tak, aby było na nich dużo zadań realizowanych 
w grupach. Pozwól harcerzom dzielić się samodzielnie, jak również dziel ich odgórnie na grupy, 
zmuszając niejako do współpracy z innymi osobami, dzięki czemu nawiążą lepszy kontakt z innymi 
harcerzami, a dzieciom, które do tej pory nie miały żadnych przyjaciół w drużynie łatwiej będzie 
znaleźć nowego kolegę czy koleżankę. Koniecznie po każdej takiej zbiórce zapisuj swoje obserwa-
cje. Gdy uznasz, że drużyna jest gotowa, niech harcerze podzielą się na zastępy. 

Staraj się nie ingerować w skład zastępów, chyba że harcerze poproszą Cię o poradę lub liczeb-
nie zastępy bardzo się różnią np. 4-osobowy i 10-osobowy. Nie nakazuj im połączenia się lub 
rozdzielenia, ale przekonaj ich do tego, pokaż im, co na tym zyskają (możesz także zaproponować 
za małej na zastęp grupie, aby zmotywowała innych swoich przyjaciół do dołączenia do ich druży-
ny i zasilenia ich nowego zastępu). Najlepiej jeśli wyznaczysz zastępom okres próbny i przekażesz 
harcerzom informację, że jeśli nie będą się czuć dobrze w swoich zastępach, będą mogli potem go 
zmienić. Pamiętaj, że w przypadku harcerzy starszych twoja ingerencja będzie z reguły zbyteczna, 
a może być nawet odebrana jako niepożądana. Nie bój się natomiast śmielej nakierowywać na 
optymalne rozwiązania harcerzy – w tak newralgicznych decyzjach powinni z wdzięcznością przy-
jąć pomoc osoby, którą darzą respektem. 

Dzielisz odgórnie (np. dokonujesz podziału wg klas, do których chodzą, wieku czy zainteresowań). 
Nie jest to naturalny podział, na którym oparta powinna być praca w zastępach, dlatego takie 
rozwiązanie wiąże się z serią poważnych zagrożeń np.: możesz rozdzielić przyjaciół lub umieścić 
w zastępie osoby, które się nie lubią. Nie jest to rekomendowany sposób podziału na zastępy 
i jeśli zdecydujesz się tak postąpić upewnij się, że harcerze będą mieli możliwość zmiany zastępu, 
kiedy po jakimś czasie okaże się, że nie było to optymalne rozwiązanie. 

Szkolisz przyszłych kandydatów na zastępowych, następnie harcerze wybierają, kto będzie ich 
zastępowym – taki sposób podziału też jest dobry, szczególnie w sytuacji kiedy prowadzisz drużynę 
już dłuższy czas, znasz jej członków dobrze i bez problemu potrafisz wskazać naturalnych liderów 
wśród swoich wychowanków. Plusem takiego sposobu jest możliwość wyboru tylu kandydatów, ile 
chcesz mieć zastępów. Podobnie jak wyżej, zwróć tutaj uwagę na dwa problemy: do zastępowego 
mogą dołączyć dzieci, z którymi będzie mu ciężko pracować ze względu na naturalną antypatię 
(nawet zastępowy może kogoś po prostu nie lubić, a problemu takiego lepiej nie bagatelizować) lub 
zastępy mogą być nierówne liczebnie. Może się również okazać, że wybrane osoby nie nadają się na 

W każdym przypadku pamiętaj o tym, aby:
• przygotować przyszłego zastępowego do pełnienia funkcji

• zastęp liczył od 5 do 12 osób,

• w drużynach harcerskich i starszoharcerskich zastępy były męskie lub żeńskie,

• różnica wieku członków zastępów (pomijając zastępowego) nie była duża (najle-
piej nie więcej niż 2 lata),

• harcerz mógł zmienić zastęp, jeśli jest taka potrzeba (harcerz musi się czuć dobrze 
w zastępie, do którego należy, więc jeśli wyraża taką wolę, a zastępowy i drużynowy 
zgadzają się, że nie jest to przelotny kaprys należy podjąć odpowiednie kroki).
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funkcję zastępowego i zamiast czterech przeszkolonych zastępowych, będziesz mieć dwóch. W tej 
sytuacji już od samego początku, gdy zastępy zaczną działać, dwa z nich będą bardziej samodziel-
nie, a ty jeszcze raz będziesz musiał poświęcić czas na wyszkolenie zastępowych.

• Szkolisz przyszłych kandydatów na zastępowych, następnie oni sami dobierają harce-
rzy do swoich zastępów. Obok zalet i wad opisanych w punkcie powyżej plusem takiego 
sposobu jest fakt, że przez delegowanie prawa do decydowania (nie zapomnij przekazać im 
też podstawowych zasad tworzenia zastępów) zacieśniasz więzy między przyszłymi zastę-
powymi i tobą. Jednak przy takim podziale mogą być osoby, których żaden zastępowy nie 
będzie chciał mieć w swoim zastępie lub zastępowy może wybrać kogoś, kto nie chce być 
z nim w zastępie. 

Odnośnie wyboru kandydatów na zastępowych przeczytasz więcej w rozdziale 2.2 Co brać pod 
uwagę powierzając funkcję zastępowego?

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz. cyt., s. 8-10. 

5.2 Okres próbny zastępu

Zapewne trudno ci będzie od razu stwierdzić, czy podział na zastępy jaki wybrałeś jest dobry 
i sprawdzi się na dłuższą metę. Warto dać każdemu zastępowi tzw. okres próbny. Niech trwa on 3-4 
miesiące. W tym czasie organizuj tak zbiórki drużyny, by w dużej mierze zastępy mogły pracować 
samodzielnie, powierzaj zastępowym coraz więcej zadań, buduj ich autorytet, uważnie obserwuj 
pracę zastępów. Wyznacz zastępowi próbnemu zadania, które zacieśnią więzy między harcerzami 
(przykłady zobacz w ramce).

Pamiętaj jednak, aby te zadania nie były zbyt trudne, ale jednocześnie motywujące do wspólnego 
działania. Po wyznaczonym okresie próbnym podsumujcie razem osiągnięcia zastępu. Jest to 
również dobry czas na ewentualne dokonanie zmian w składach zastępów. Urządź małą uroczy-
stość w drużynie, podczas której nadasz nazwy zastępom, które zakończyły okres próbny – pierw-
szy wspólny biwak jest świetną do tego okazją.

Więcej na ten temat:

- A. Józefczyk, dz. cyt., s. 12-13. 

5.3 Program zastępów a program drużyny

Aby misja wychowawcza twojej drużyny była realizowana zastępy powinny spotykać się na samo-
dzielnych zbiórkach, które są głównym miejscem pracy i rozwoju ich członków. Liderzy małych 
grup mają wtedy okazję do wykazania się i sprawdzenia swoich możliwości, a sam zastęp szanse 
na wykształcenie „ducha zastępu” – najlepszego „kleju” wiążącego harcerzy nie tylko z samym 
zastępem, ale i całą drużyną. Zbiórki zastępów, podobnie jak zbiórki drużyny i zbiórki ZZ powinny 

Zadania ułatwiające zacieśnianie więzi: 
• wybranie nazwy zastęp; 

• utworzenie kilku innych wybranych elementów obrzędowości takich jak: okrzyk, 
powitanie, pożegnanie, szyfr, proporzec, piosenka, tajemnica itp.; 

• utworzenie sieci alarmowej; 

• odbycie krótkiej wycieczki zastępem albo zorganizowanie ogniska zastępu (pamię-
taj o opiekunie). 

• Do tych zadań możesz dołączyć inne wymagania np. regularne opłacenie składek 
czy zakup umundurowania, które przesądzą o tym, że zastęp „zdał egzamin”.
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odbywać się regularnie. Przykładowy układ zbiórek, zakłada-
jąc, że zastępy spotykają się co tydzień, a drużyna i ZZ raz 
w miesiącu pokazuje poniższy rysunek. 

Samodzielne zbiórki powinny realizować program pracy zastę-
pu, który tworzony jest na podstawie zainteresowań i potrzeb 
członków zastępu oraz celów wychowawczych zawartych 
w programie drużyny. Programy zastępów i drużyny powin-
ny się uzupełniać, dlatego najlepiej pisać je wspólnie – 
wówczas drużynowy korzysta z wiedzy zastępowych odnośnie 
ich podopiecznych, zaś zastępowi uczą się w działaniu wyzna-
czania na tej podstawie celów wychowawczych. Jest to także 
najłatwiejszy sposób na to, aby zapewnić działaniom drużyny 
i zastępów spójność podejmowanych treści programowych. 
Trzymając się powyższego rysunku kalendarza przykład osią-
gnięcia owej spójności przedstawia niniejsza ramka.

4 stycznia - spotkała się kadra drużyny. Najpierw odbywa 
się krótka Rada Drużyny, na której ustalono sposób święto-
wania w drużynie Dnia Babci i Dziadka (zastępy harcerskie 

„Buki” i „Sosny” mają przygotować wspólne przedstawienie okolicznościowe, zastęp harcerski 
„Jeże” przygotuje upominki dla zaproszonych gości, zaś zastępy starszoharcerskie „Jastrzębie” 
i „Rysie” zorganizują krótki bieg z zadaniami dla dziadków i wnuków). Następnie odbyła się 
zbiórka Zastępu Zastępowych – ponieważ w styczniu przypada rocznica urodzin Aleksan-
dra Kamińskiego, bohatera drużyny, przypominamy niej informacje o Kamyku, zwracamy też 
uwagę na znajomość szyfrów przez zastępowych (poziom ich znajomości wychodzi podczas 

form pracy na zbiórce).

8 i 10 stycznia - wszystkie zastępy rozpoczęły przygotowania swoich zadań związanych ze 
zbiórką drużyny (chętni z zastępu „Jeże” rozpisali sobie przy tej okazji próby na sprawność 

Plastyka).

15 i 17 stycznia - zastępy dokończyły przygotowania do Dnia Babci i Dziadka (w przypadku 
zastępów „Sosny”, „Buki” i „Jastrzębie” poświęcono na to całą zbiórkę). Zastęp „Jeże” po wyko-
naniu upominków udał się na krótką grę z zaszyfrowanymi wiadomościami, zaś członkowie 
zastępu „Rysie” poświęcili resztę czasu na zaplanowanie projektu starszoharcerskiego „Ferie 

w mieście”.

21 stycznia - odbyła się zbiórka drużyny z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zaproszono 
rodziny członków drużyny. Pod koniec zbiórki zastępy otrzymały zadanie międzyzbiórkowe - 

odszyfrowanie „zapomnianego listu A. Kamińskiego”.

29 i 31 stycznia - na ostatniej zbiórce przed feriami zastępy przypomniały sobie postać boha-
tera drużyny. Punktem wspólnym każdej ze zbiórek było odczytanie listu od drużynowego, 

a następnie każdy zastępowy zrealizował swój pomysł na zbiórkę o patronie.

Stopień ingerencji w programy zastępu zależy od doświadczenia zastępowego (nie grupy wieko-
wej zastępu). Jeśli chcesz, aby spotkania zastępów spełniały swoje cele, a program pracy zastę-
pów dopełniał pracę drużyny musisz Druhno drużynowa/Druhu drużynowy poświęcić wiele uwagi 
i czasu. Poniżej zostaną przedstawione przykładowe modele organizacji pracy zastępów w druży-
nie. Od ciebie oraz od potrzeb i możliwości drużyny zależy, który z nich jest dla was najlepszy.

Przed każdą zbiórką zastępu zastępowy otrzymuje list z zadaniami do wykonania - model ten 
sprawdza się na samym początku pracy systemem zastępowym, gdy zastępowi dopiero uczą się 
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prowadzić zbiórki. Przed każdą zbiórką zastępu (z odpowiednim wyprzedzeniem) zastępowy otrzy-
muje od drużynowego list z zadaniami do wykonania. Mogą to być informacje/konkretna rzecz do 
przygotowania na zbiórkę drużyny, odwiedzenie jakiegoś miejsca itp.

Wraz z zastępowym piszesz konspekt zbiórki - model ten można potraktować jak kolejny etap 
pracy z zastępami. Można umówić się z zastępowymi na to, iż kilka dni przed zbiórką zastępu będzie-
cie się spotykać i wspólnie ustalać co zadzieje się na zbiórce (zakładając, że zastęp posiada swój 
program pracy, a ty pomagasz tylko w zaplanowaniu przebiegu konkretnego spotkania). W następ-
nym etapie możecie umówić się na przykład na maila z konspektem, który ty tylko zaakceptujesz 
lub zaproponujesz zmiany.

W pełni samodzielna praca zastępowego – gdy zastępy działają już jakiś czas, a zastępowi czują 
się pewnie na swoich funkcjach można swobodnie zaufać im w przygotowywaniu zbiórek zastępu. 
Zadaniem drużynowego jest wsparcie i nadzorowanie zastępowych przy tworzeniu programów 
pracy zastępów, nie musi on już jednak ingerować w przebieg pojedynczych zbiórek (co nie ozna-
cza, że nie powinien poznać konspektów przed zbiórkami lub zwizytować zbiórki).

Sprawdzonym sposobem na wzbogacanie treści zbiórek zastępów są zbiórki ZZ. W pierwszym 
okresie funkcjonowania zastępów zastępowi mogą wręcz odwzorowywać to, w czym wzięli udział 
na swoich zbiórkach. Z czasem zbiórki ZZ powinny się przekształcić w okazję do rozszerzania 
wiedzy i umiejętności zastępowych tak, aby zawsze byli oni o krok przed swoim zastępem, ale bez 
kalkowania wprost pomysłów drużynowego.

Aby mieć pewność, że program zastępu jest dostosowany do wieku i możliwości harcerzy upew-
nij się, że został oparty o właściwe instrumenty metodyczne – zastęp jest najbardziej oczywi-
stym miejscem na zdobywanie stopni i sprawności, a także realizowanie zadań zespołowych 
i projektów (znaki służb podejmują zastępy lub patrole wędrownicze). Pamiętaj, że w przypadku 

harcerzy wymagania na stopnie powinny być „zaliczone” poprzez udział w zbiórkach i biwakach, zaś 
od krokiewek podopieczni powinni już rozpisać próby. Chociaż jako drużynowy otwierasz i zamy-
kasz próby swoim rozkazem opiekunem prób (o ile ma wyższy stopień) powinien być zastępowy 
lub podzastępowy.

Harmonia między Radą Drużyny a Zastępem Zastępowych
Mogłoby ci się wydawać, że zbiórki Rady Drużyny i Zastępu Zastępowych są 
dla siebie konkurencją i tylko zabierają wszystkim zainteresowanym (składy obu 
ciał są podobne, a niekiedy nawet takie same) więcej czasu, dlatego pojawia się 

pokusa, aby z jednych z nich zrezygnować. Wcale tak nie musi być! 
Rozróżnienie na spotkania RD, które poświęcone są bieżącej pracy drużyny oraz 
wspólnemu podejmowaniu decyzji i ZZ, podczas których rozwija się zastępo-
wych poprzez udział w modelowych zbiórkach oraz zdobywanie przez nich 
stopni, sprawności czy realizowanie projektów i znaków służb ma ci pomóc nie 
zapomnieć o „staniu na dwóch nogach” i zapobiec mimowolnemu faworyzo-

waniu jednej ścieżki nad drugą. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie zbiórki odbyły się w tym samym czasie 
lub jedna po drugiej (jeśli skład jest tylko częściowo zazębiający się), a nie 
swoim kosztem. Jeśli macie do omówienia scenariusz wigilii drużyny lepiej 
poświęcić na to ostatnie 15 minut zbiórki ZZ niż w osobnym terminie zwoływać 
Radę Drużyny. Kiedy jednak czujesz, że problem jaki macie przed sobą (poważ-
ny kryzys w funkcjonowaniu drużyny, przygotowanie do obozu) może zabrać 
wam więcej czasu – zaplanuj dwa osobne spotkania. Jako drużynowy masz tu 

pole do własnej oceny sytuacji i wyboru najlepszego rozwiązania.
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5.4 Przepisy bezpieczeństwa a stosowanie metody harcerskiej, czyli 
jak nie wpaść w ślepą uliczkę 

W systemie zastępowym szczególną rolę odgrywają młodzi przywódcy – zastępowi. Dzięki metodzie 
harcerskiej stają się oni, wprawdzie nieświadomymi, ale zaangażowanymi i skutecznymi wycho-
wawcami uczącymi się odpowiedzialności i samodzielności. Nie możemy mówić o odpowiedzial-
ności i o zaufaniu, żądając bezpośredniej i ciągłej obecności osoby pełnoletniej podczas zbiór-
ki zastępu, wyznaczając jej rolę nadzorcy. To pozbawienie metody jej istoty i kluczowej zalety 
– nauki odpowiedzialności i samodzielności. 

W polskim prawie nie ma zbyt wielu przepisów mówiących wprost o nadzorze nad dziećmi czy 
młodzieżą. Owszem, jest sporo o obowiązkach opiekuńczych czy też przepisów regulujących 
postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń (tak fizycznych, jak i wychowawczych), z nich 
to wynika problem nadzoru osoby pełnoletniej nad samodzielną zbiórką zastępu. Interpretując bez 
głębszego zastanowienia przepisy, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście tzw. nadzór bezpo-
średni jest obowiązkowy. Tymczasem, jak pokazują wydarzenia opisane w ramce wcale tak być nie 
musi – sposób opieki nad dziećmi i młodzieżą zależy od rodzaju aktywności, w jakiej biorą one 
udział. 

Ważnym głosem w tej dyskusji jest przypadek zasądzenia przez pewien sąd rejonowy odszko-
dowania za wypadek mający miejsce na zbiórce harcerskiej podczas gry terenowej. Finalnie 
sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wcale nie podtrzymał wyroku, lecz nakazał powtór-
ne rozpatrzenie sprawy, tak by sąd orzekający określił, jak miał wyglądać nadzór nad zastępem, 
by nie było mowy o zaniedbaniu czy zaniechaniu przez instruktorów. Okazało się, że nadzór 
nad działaniami zastępu był właściwy i instruktorzy nie dopuścili się zaniedbania bo to, że nie 
nadzorowali bezpośrednio zajęć zastępu wynikało z charakteru naszej metody pracy. Mało 
tego, gdy sprawa trafiła ponownie do sądu apelacyjnego, ten nie tylko podzielił poglądy sądu 
okręgowego, ale jeszcze uzupełnił je o stwierdzenia: „Stała kontrola harcerzy podważałaby 
sens zdobywania sprawności i istotę funkcjonowania harcerstwa. […] Zachowanie instrukto-
rów w rzeczonej sprawie nie odstępowało od wzorca postępowania obowiązującego w takich 
sytuacjach w ZHP, a obecność instruktorów wraz z harcerzami wykonującymi zadanie wypa-
czałaby sens działania harcerstwa, mającego kształtować u młodzieży samodzielność i poczu-
cie odpowiedzialności za siebie i innych harcerzy.” Gdy sprawa ponownie trafiła do Sądu 
Najwyższego, musiał on zająć konkretne stanowisko w sprawie sposobu nadzoru, jaki powinni 
sprawować instruktorzy harcerscy nad powierzoną młodzieżą. Sąd Najwyższy w wielu innych 
wyrokach podkreślał znaczenie czynnika wieku i samodzielności młodzieży dla stanowienia 
i oceny wymogów nadzoru na nią. I właśnie dlatego, ze względu na specyfikę harcerstwa nie 
można do oceny odpowiedzialności osób wykonujących powierzone im czynności w zakresie 
sprawowania nadzoru nad małoletnimi uczestnikami zbiórki harcerskiej przyjmować wprost 
kryteriów odnoszących się do sprawowania pieczy nad uczniami przez kierownictwo szkoły. 
„[…] Podzielić należy argumentację, która w sposób logiczny doprowadziła Sąd Apelacyjny do 
przekonania, że specyfika organizacji harcerskiej, jej cele i zasady funkcjonowania uzasad-
niają złagodzenie rygoryzmu w nadzorze nad zrzeszoną w niej młodzieżą, w porównaniu 
z wzorcem obowiązującym przy sprawowaniu pieczy nad uczniami na terenie szkoły przez 
jej kierownictwo. Celem ZHP, zgodnie ze statutem, jest powszechnie akceptowany w społe-
czeństwie model wychowania młodego człowieka, polegający na wspieraniu go we wszech-
stronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru. Osoby skupione w ZHP od początku uczone są 
samodzielności i funkcjonowania w trudnych warunkach. Metodą pracy w harcerstwie jest 
działanie w systemie małych grup, które uczą współdziałania, samorządności i brania na siebie 

odpowiedzialności […]”.

Przywołane w ramce orzeczenia sądów powszechnych dotyczą konkretnych przypadków. Każdy 
nieszczęśliwy przypadek będzie rozpatrywany od podstaw. Dlatego kluczem jest absolutnie 
bezwzględne dochowanie przez instruktora należytej staranności w realizacji metody harcerskiej 
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oraz takie szkolenie zastępowych, aby znając przepisy BHP, byli przezorni i umieli przewidywać 
konsekwencje podejmowanych decyzji. Co to oznacza dla ciebie druhu drużynowy w praktyce? 
Roztoczenie nad zastępowymi opieki, gdyż jest to twój niezbywalny obowiązek ale tak, by nie był 
to nadzór i kontrola sprawowane poprzez nieustanną obecność. Konieczność bycia na zbiórce 
zastępu osoby pełnoletniej będzie zależeć od tego, jaki jest stopień ukształtowania i rozwoju zastę-
powego oraz członków zastępu, a także jaki jest charakter i plan zbiórki, gdzie i kiedy będzie się 
odbywać. 

Twoim podstawowym zadaniem jest przygotowanie zastępowych do odpowiedzialności 
zarówno poprzez poruszane podczas zbiórek Zastępu Zastępowych (i kursu zastępowych) treści, 
jak i poprzez przykład własny. Po drugie zaś, zatwierdzanie programów pracy zastępów oraz 
kontrola konspektów i wizytacje wybranych zbiórek. Wizytuj te zbiórki, na których, ze względu 
na przekazywane treści lub stosowane formy, twoje obecność może być wskazana. Pamiętaj przy 
tym o zgodności zajęć z programem stopni i sprawności (zostały one zaprojektowane z myślą 
o bezpiecznej i kształcącej aktywności) oraz zadbaj o przestrzeganie „zasad dobrej zbiórki”. Można 
wyróżnić spośród tych zasad te, które bezpośrednio mają wpływ na bezpieczeństwo podczas zbió-
rek:

Zasada logicznego ciągu, czyli cel i odpowiednie jego zrealizowanie – tak, by tworzyły ciąg przy-
czyn i skutków (np. bez poznania technik biwakowania nie ma bezpiecznego i udanego biwaku). 
Logiczny ciąg to też kolejność, która prowadzi od początku zajęć do kolejnych zdarzeń. Bez logicz-
nego ciągu zbiórka nie będzie zwarta i bezpieczna. 

Zasada przemienności elementów zbiórki, niesie w sobie sposoby na to, by zachować uwagę 
i czujność uczestników. 

Zasada podziału pracy w zastępie jest ważnym kluczem do wykształcenia naturalnego poczu-
cia obowiązku i bezpieczeństwa w zastępie. Zastępowy jest wodzem, ale każdy harcerz ma swoje 
miejsce w zastępie. Prawdziwa siła wychowania do odpowiedzialności to podział wszystkich funkcji 
w zastępie – od grajka, przez skarbnika, gospodarza sprzętu, kronikarza, sanitariusza... i na końcu 
podzastępowego. To samo przekłada się na przygotowanie zbiórki, która nie może być cotygodnio-
wym teatrem zastępowego jako jedynego aktora, ale zbiórką, w którą każdy coś „wniesie”. Trzeba 
poznać i ocenić możliwości oraz poczucie wartości każdego harcerza.

Zasada samodzielności i inicjatywy harcerzy. Harcerz w życiu codziennym musi umieć pogodzić 
swe obowiązki, nauczyć się odróżniać dobro i zło budując własny charakter ucząc się samodziel-
nych i właściwych rozwiązań. Harcerz nie może być wyręczany, nie może być prowadzony za 
rękę, bo nigdy nie osiągnie właściwej harcerskiej postawy w życiu.

Możesz także wprowadzić system meldunków z zajęć, dadzą ci one ogląd na to, co zdarzyło się 
na danej zbiórce, będąc jednocześnie dobrym „pretekstem” do zadania kilku kontrolnych pytań. Tak 
naprawdę cała hierarchia funkcji w drużynie i zakresy obowiązków służą zachowaniu bezpieczeń-
stwa. Narzędzia można mnożyć – zaczynając od tych ujętych w ramce. 

Zastępowy NIE MOŻE samodzielnie zorganizować: 
zbiórki w formie wyjazdowej (biwaku, obozu, wycieczki poza miasto/dzielnicę 
itp.) – potrzebny będzie pełnoletni instruktor;
zbiórki wykorzystującej sporty ekstremalne (np. mosty i zjazdy linowe, strze-
lanie z łuku, wiatrówek, broni palnej i ASG, wspinaczkę skałkową) – potrzebny 
będzie instruktor danego sportu;
zbiórki wykorzystującej sporty wodne (np. pływać, kąpać się, spływać kajaka-
mi, żeglować łódką) – potrzebny będzie ratownik;
zbiórki wykorzystującej specjalistyczny sprzęt (np. piłę mechaniczną, draż-
niące środki chemiczne itp.) – potrzebna będzie osoba dorosła.
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Zasadą powinna być zawsze współpraca i harcerska pomocniczość – sam nadzór nad zbiórkami nie 
może być jedynym celem. Najważniejsze to znać i rozumieć metodę harcerską, stosować ją w cało-
ści tak, jak i obowiązujące w ZHP regulaminy, no i oczywiście pewien ważny czynnik... myśleć, 
myśleć, jeszcze raz myśleć, by nie popaść w rutynę, czy samozadowolenie i przekonanie o własnej 
nieomylności.

Tekst jest fragmentem szerszego artykułu napisanego wraz z hm. Januszem Sikorskim zamieszczonego w lutowym 
numerze (1/2014) kwartalnika „HR”, http://www.hr.bci.pl/articles.php?article_id=409 .

5.5 Współzawodnictwo zastępów

Nic tak nie motywuje do działania harcerzy i harcerzy starszych, jak współzawodnictwo! Możli-
wość porównania swoich wyników z innymi oraz perspektywa wygranej (oraz nagrody) działa jak 
magnes zarówno we współzawodnictwie indywidualnym (np. prowadzonym w łonie zastępu), jak 
i zespołowym – pomiędzy zastępami. Co więcej, jest to nie tylko sposób na to, aby utrzymać pozy-
tywne emocje i poczucie przynależności do drużyny, ale także nakłonienie twoich harcerzy, 
na robienie tego, co dla nich najlepsze bez nieprzyjemności przymusu lub ciągłego zwracania 
uwagi. Pomyśl o ile łatwiej „wymusić” na zastępowych terminowość poprzez gratyfikowanie punk-
tami każdego przejawu punktualności niż przy pomocy uporczywego „czepiania się” spóźnień. Jeśli 
z kolei ciąży ci brak proporców zastępów ogłoś, że za ich posiadanie będziesz przyznawał cenne 
punkty. 

Najlepszym rozwiązaniem jest powiązanie wysiłków jednostek z wynikami całej grupy – niech 
zastępy zyskują punkty nie tylko za zadania zespołowe/projekty, ale także za indywidualne osią-
gnięcia swoich zastępowych i sukcesy poszczególnych członków zastępu. Może to także złagodzić 
zagrożenie przekształcenia się w niezdrową rywalizację, gdzie osoba odpowiedzialna za słabszy 
wynik całego zastępu będzie szykanowana a relacje między zastępami staną się wrogie. Współza-
wodnictwo w dużej drużynie może być podzielone na grupy metodyczne, ale nie jest to jedyna 
droga dla utrzymania sprawiedliwych szans. Najważniejsze jest, aby każdy zastęp miał taką samą 
możliwość zdobywania punktów (np. po 5 zadań za 1, 2 i 3 punkty na każdy zastęp) oraz zadania 
dostosowane do swojego poziomu. 

Pamiętaj, że zasady przyznawania punktów powinny być jasne dla wszystkich przed ich wpro-
wadzeniem, aby już na początku wiedzieć, na co zwrócić uwagę w zastępach oraz jak efektyw-
nie pracować. Pozwoli to na praktyczne zastosowanie współzawodnictwa grupowego, harcerzom 
da możliwość wspólnego dążenia do celu i wypracowanie poczucia odpowiedzialności za zespół. 
Zasady współzawodnictwa przygotujcie i omówcie dokładnie podczas spotkania Rady Drużyny. 

Jak „zabezpieczyć” zbiórki zastępów obecnością osób dorosłych, nie naruszając samo-
dzielności i poczucia odpowiedzialności zastępowych? 
System dyżurów instruktorskich – chodzi o to, by kadra pełnoletnia drużyny pełniła regu-
larne dyżury w harcówce wtedy, gdy odbywają się zbiórki zastępów. Może to być obecność 
niedostrzegalna, lub od czasu do czasu połączona z wizytacją zbiórki. Jeśli odbywa się kilka 
zbiórek o zbliżonej porze, na terenie szkoły, to takie dyżury są bardzo wskazane. 
Wykorzystanie osób dorosłych spoza drużyny - mogą to być specjaliści z interesującej 
nas dziedziny (samarytanka, łączność, przyrodoznawstwo, czy też poznawanie tajników… 
gotowania). Oprócz udziału aktywnego w zbiórce i jej programie, zapewnią nam, niejako 
„przy okazji” obecność osoby dorosłej. 
Jeśli dysponujemy możliwością zorganizowania zbiórki w warunkach polowych, na dział-
kach, czy też w przydomowych ogrodach, warto pomyśleć o dyskretnej obecności kogoś 
z rodziny. Wujek czytający sobie gazetę gdzieś w ogrodzie, zapewni nam poczucie bezpie-
czeństwa. 
Dobrą praktyka jest zorganizowanie przy środowisku rodzicielskiego Koła Przyjaciół 
Harcerstwa (KPH), do którego mogą też, prócz rodziców, przynależeć wasi dorośli „absol-
wenci”. Wtedy możemy zawsze poprosić o pomoc, nie nadzór zbiórek w terenie, wiążąc 
taką pomoc z programem zbiórki. 
Każda z opisanych powyżej metod jest zawsze sytuacją wymuszoną, a obecność osób 
spoza zastępu na zbiórce powinna być maksymalnie dyskretna i taktowna.
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6. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ 
DRUŻYNOWYCH W PRACY SYSTEMEM ZASTĘPOWYM

System zastępowy w teorii jest naprawdę łatwy i prosty, jednak gdy przychodzi do wdrożenia go 
w życie, stajemy przed niespodziankami, jakie niesie ze sobą rzeczywistość. Nikomu nie udało się 
jeszcze ich wszystkich przewidzieć i spisać, stworzyć FAQ takich problemów, dlatego też każdy 
z drużynowych i zastępowych musi na co dzień radzić sobie z różnymi wyzwaniami i starać się je 
rozwiązać, często metodą prób i błędów, improwizując, poruszając się nieco po omacku, potykając 
się i popełniając błędy. Taka sytuacja spowodowana jest różnymi czynnikami – brak albo kiepski 
kurs drużynowych czy zastępowych, słabe wzorce, brak osoby, której można się spytać o radę, czy 
też po prostu pech i splot nieszczęśliwych wypadków. 

Tak, jak wspomniano, nie da się zebrać wszystkich możliwych błędów, jednak przyglądając się pracy 
drużyn można wskazać kilka powtarzających się najczęściej. Każdy z tych problemów wymaga 
indywidualnego spojrzenia, jednak dwa działania są uniwersalne i niezbędne do dobrego funkcjo-
nowania systemu małych grup w twojej drużynie. Po pierwsze przypomnij sobie czas, kiedy ty 
byłeś zastępowym i zastanów się, co w podejściu twojego drużynowego ci się podobało, co było 
problemem, jak chciałeś, aby wyglądała ta relacja. Następnie spytaj swoich zastępowych (albo 
kandydatów na zastępowych) czego od ciebie oczekują, jak wyobrażają sobie swoją pracę, jakie są 
ich plany i marzenia związane z zastępem. Wnioski z takiej rozmowy jak najszybciej wprowadźcie 
wspólnie w życie, powinny stłumić wiele problemów w zarodku.

6.1 Fikcyjny podział na zastępy

Fikcyjny podział na zastępy jest chyba najczęstszym błędem jaki można spotkać w ZHP. Wygląda to 
tak, jakby drużynowemu ktoś kazał podzielić harcerzy na małe grupy, więc ten rozdzielił ich np. alfa-
betycznie i mamy zastępy. Poza wpisem w rozkazie i kilkoma brązowymi sznurami na mundurach 
nic za tym nie idzie – zastępowi nie mają wpływu na to, co dzieje się z ich zastępami, zbiórek 
zastępów nie ma, obrzędowości tym bardziej, o Zastępie Zastępowych nikt nigdy nie słyszał. 
(więcej przeczytasz w rozdziale 4.1 Etapy wprowadzania systemu zastępowego). 
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6.2 Brak kształcenia zastępowych przez drużynowego

Nawet na najlepszym kursie zastępowych nikt nie będzie tak dobrze znał twojej drużyny i jej 
specyfiki, jak ty. Ponadto, tylko w trakcie pracy drużyny zastępowi mają możliwość „odbyć praktyki” 
i sprawdzić swoją widzę, umiejętności oraz pomysły. Nie ulegaj więc złudzeniu, że „wysłanie” 
swoich podopiecznych na zewnętrzny kurs „załatwi” sprawę ich szkolenia (więcej przeczytasz 
w rozdziale 3. Jak szkolić przyszłych i obecnych zastępowych?). 

6.3 Brak następców zastępowych

Brak progresu oznacza regres. To, że w tej chwili masz wspaniałych zastępowych, nie będzie 
trwało wiecznie i już w momencie, gdy zakładasz im brązowe sznury, powinieneś myśleć o tym, 
kto przejmie ich funkcje. Sytuacja, w której w drużynie jest np. trzech bardzo silnych zastępowych, 
w wyraźny sposób narzucających swoją wizję nie jest dobra dla pozostałych jej członków. Z jednej 
strony to świetnie, że udało ci się wykształcić charyzmatycznych liderów, ale z drugiej twoi pozo-
stali harcerze też powinni czuć, że mają możliwość rozwoju.

6.4 Konflikt kompetencyjny między drużynowym a zastępowym

Jedni mówią, że to drużyna jest najważniejszą jednostką Związku. Inni twierdzą, że to zastępy są 
jego podstawą. Patrząc pobieżnie na to zagadnienie można się łatwo zgubić i można nawet dopro-
wadzić do sytuacji, w której zastępowy i drużynowy „konkurują” ze sobą, o to kto jest liderem 
ich harcerzy. Trzeba sobie tutaj przypomnieć, o tym że, zastępowy ma być starszym bratem dla 
swoich harcerzy, a ty – drużynowy ich liderem. Dużo trudniej będzie ci być na bieżąco ze wszystki-
mi klasowymi plotkami, wynikami szkolnej ligi piłki nożnej czy terminami sprawdzianów niż twoim 
zastępowym. Oni natomiast nie mają twojego doświadczenia i wiedzy, którą masz obowiązek ich 
wspomóc (przeczytaj także podrozdział 2.5 Jak wspierać autorytet zastępowych u ich podopiecz-
nych?).



40

6.5 Marginalizowanie programu zastępów przy zbyt angażującym 
programie drużyny 

Jako drużynowy, pewnie chcesz, aby twoja zbiórka zapadła w pamięć harcerzom, w związku z czym 
starasz się stworzyć jak najbardziej atrakcyjny program np. wyjeżdżacie do parku linowego. Przy 
tak angażujących zajęciach, zbiórki zastępów, na których harcerze uczą się rozstawiać namiot 
wypadają nieciekawie. Harcerze przestają doceniać spotkania zastępu i koncentrują się tylko na 
zbiórkach drużyny, a zastępowi są zdemotywowani tym, że nie mogą doskoczyć do tego poziomu. 
Każdy drużynowy musi być świadomy tego, że zastępowi mają spore ograniczenia przy organizacji 
zbiórek. Nie ma nic złego w zabraniu drużyny na spływ kajakowy, ale marginalizowanie programu 
zastępu przy zbyt atrakcyjnym programie drużyny negatywnie wpływa na system małych grup 
(więcej wskazówek w podrozdziale: 5.3 Program zastępów a program drużyny). 

6.6 Wyręczanie zastępowych

ZHP jest tworzone przez grupę silnych liderów-indywidualistów, którzy na swoich działaniach odci-
skają wyraźny ślad. Zdarza się, że drużynowy-indywidualista jest tak mocno związany ze swoją 
wizją, że nie pozwala innym z nią pracować. Taki typ perfekcjonisty boi się, że ktoś inny nie jest 
w stanie być tak dobry jak on, przez co nie daje innym osobom szansy podjęcia jakichkolwiek 
działań, wyręczając ich na każdym kroku. Innym typem drużynowego jest osoba nadopiekuńcza, 
która z kolei boi się, że jego podopieczni nie są jeszcze odpowiednio dojrzali i przygotowani 
do podejmowania kolejnych działań, w związku z czym pomaga im na każdym kroku, by nie 
dopuścić do błędu i rozczarowania. Oba przedstawione zachowania są oczywiście złe i skutecznie 
hamują rozwój zastępowych i zastępów. Jeśli powierzyłeś harcerzowi brązowy sznur, to ponieś 
wszystkie (pozytywne i negatywne) konsekwencje tych działań (przeczytaj uważnie podrozdział: 
5.4 Przepisy bezpieczeństwa a stosowanie metody harcerskiej, czyli jak nie wpaść w ślepą uliczkę). 

6.7 Niedocenianie pracy zastępowych

Część wychowawców jest zdecydowanymi zwolennikami karania swoich podopiecznych, co 
według nich ma zmotywować ich do lepszej pracy z powodu strachu przed karą. Metoda ciągłego 
karania, gdzie nagrodą jest brak nagany, owszem, może się sprawdzać przez jakiś czas. Taki sposób 
pracy sposób sprawdza się bardzo krótko. Osoby ciągle karane i upominane, szybko przestają się 
starać – bo i po co, jeśli cokolwiek zrobią, to jest źle? Tak samo jest z twoimi zastępowymi – mimo, 
że sukcesy zastępowych w skali pracy drużyny czy szczepu mogą być niewielkie, dla nich takie małe 
rzeczy to czasem wielkie zwycięstwa i chcieliby usłyszeć od ciebie, że jesteś dumny z ich pracy 
(więcej znajdziesz w podrozdziale 2.4 Jak motywować zastępowych).

6.8 Zbytnie obciążanie zastępowych dodatkowymi obowiązkami

Osoba, która pełni funkcję zastępowego wyróżnia się na tle drużyny. Skoro współpraca z zastępo-
wymi idzie bardzo dobrze, to czemu nie rozszerzyć jej na inne zadania, niekoniecznie wiążące się 
z prowadzeniem zastępu – w końcu to sprawdzeni ludzie, którzy doskonale poradzą sobie z takimi 
sprawami. Mimo, że pozornie taki tok myślenia jest całkiem logiczny, to jako drużynowy unikaj sytu-
acji, w której zastępowi pełnią jeszcze wiele innych funkcji. Odrywa ich to od prowadzenia zastę-
pu, ale także zabiera czas, który powinni poświęcić na szkołę, hobby czy po prostu odpoczynek. 

6.9 Niewyciąganie konsekwencji wobec przewinień zastępowych

Jednym z błędów, jakie popełniają drużynowi w pracy z zastępami to pobłażanie zastępowym. 
Tak bardzo zależy im, aby te osoby zostały w drużynie, że przymykają oko na ich przewinienia 
i niedociągnięcia. Łatwo się domyślić, że takie zachowanie ma negatywne konsekwencje – jest 
niesprawiedliwe względem pozostałych członków drużyny, a także źle wpływa na rozwój zastępo-
wych. Gdy zastępowi zobaczą, że nie muszą się starać, aby zyskać twoje uznanie, szybko to wyko-
rzystają i poziom ich pracy będzie coraz niższy. 
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7. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Wymaga się od ciebie druhu drużynowy, abyś był odpowiedzialny, samodzielny, podejmował mądre 
decyzje. Starasz się spełniać te oczekiwania. Ale czasami pojawiają się problemy, które spędzają ci 
sen z powiek. Wahasz się poprosić o pomoc, bo nie wypada, bo boisz się, że ktoś nie potraktuje cię 
poważnie. STOP! Kiedy praca w drużynie, a zwłaszcza z zastępami, sprawia ci trudność, naprawdę 
warto zapytać o radę kogoś bliskiego. Twoja prośba o pomoc jest wyrazem tego, że uważasz daną 
osobą za autorytet, a sama świadomość, że obok ciebie jest ktoś sprawdzony, na kogo zawsze 
możesz liczyć doda ci pewności siebie i energii w pokonywaniu trudności. W końcu cała harcerska 
struktura została stworzona po to, aby cię wspierać w roli harcerskiego wychowawcy. Jednak 
zawsze musisz pamiętać, aby nie oczekiwać tego, że ktoś przyjdzie i podejmie decyzję za ciebie.

4 proste kroki, aby twój problem przeszedł do historii:

1. Określ sedno problemu.

2. Do kogo możesz się zwrócić?

3. Czego oczekujesz od rozmówcy? (zwykłej rozmowy o proble-
mie, propozycji  rozwiązania go, a może masz kilka swoich pomy-
słów, ale nie możesz się zdecydować, który wybrać?)

4. Poproś o pomoc!

Nawet zwykła rozmowa, o tym co się dzieje, pozwoli ci ochło-
nąć i na spokojnie, bez nerwów, zebrać myśli. Kiedy odrzucisz 
emocje, bardzo często rozwiązanie przyjdzie samo.

7.1 Szczepowy

Komendant szczepu to źródło inspiracji. Sam przecież był drużynowym. Na co dzień pracuje również 
z kadrą szczepu, a za sobą ma wiele kursów, warsztatów czy seminariów. Jednym słowem dobry 
szczepowy to kopalnia wiedzy, pomysłów i harcerskiego doświadczenia, z których zawsze możesz 
czerpać. Warto zwrócić się do szczepowego szczególnie wtedy, kiedy czujesz, że jesteś za bardzo 
emocjonalnie zaangażowany w dany problem. Szczepowy nie ma tak bliskich relacji z harcerzami 
z twojej drużyny jak ty, ale jednocześnie zna specyfikę waszego środowiska, a co najważniejsze 
zna dobrze ciebie oraz ma częstsze kontakty z twoją drużyną niż komendant hufca czy namiestnik, 
więc może trafniej ocenić problem. Jego spojrzenie na sytuację będzie bardziej obiektywne niż 
twoje, być może nada nowy kierunek twojemu działaniu. Na pewno też podzieli się z tobą swoją 
opinią, na temat zachowania harcerzy, jakie zaobserwował na wspólnych wyjazdach z twoją druży-
ną. Być może nie zwróciłeś na nie uwagi, a okażą się ważne i wpłyną na twoją ostateczną decyzję. 

7.2 Namiestnik

Jeśli szukasz rady i pomocy w sprawach dotyczących twojej drużyny rozejrzyj się wokół siebie 
i w hufcowym gronie instruktorskim poszukaj tych, którzy o prowadzeniu drużyny wiedzą najwię-
cej. Nauczyli się bardzo wiele poprzez własne działanie z drużyną  i na pewno nie jeden problem 
przyszło im rozwiązywać. Teraz ich instruktorska służba skierowana jest na pomoc takim jak ty - 
drużynowym w kłopocie. Pierwsze kroki skieruj zatem do namiestnika. 
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Namiestnik to były drużynowy – ktoś kto pracę z drużyną ma już w prawdzie za sobą, ale:

• posiada doświadczenie z racji pełnionej niegdyś funkcji drużynowego,

• ma dystans do tego, co robił w drużynie i z perspektywy czasu ocenił co mu się udało a co 
nie, co było skuteczne, co mógł zrobić lepiej,

• ma szerokie spojrzenie, ponieważ pomaga w pracy drużynowym w hufcu (w swoim 
pionie) – dzięki temu postrzega problemy i sukcesy innych jednostek i może doradzić rozwią-
zania, które gdzieś indziej przyniosły sukces lub odradzić to, co się nie powiodło – w ten 
sposób z pomocą namiestnika można oprzeć się na doświadczeniach innych drużynowych,

• doskonale rozumie mechanizmy działania metody harcerskiej i metodyki którą pracu-
jesz – namiestnik to ktoś więcej niż doświadczony drużynowy – to specjalista metodyczny 
w twoim hufcu. Wynika to z doświadczenia nabytego w czasie pełnienia funkcji oraz spojrze-
nia z perspektywy czasu na działania swoje i innych drużynowych. Czas pozwala na refleksję 
nad działaniem oraz dokonaniami i skutecznie pomaga w zrozumieniu istoty problemów.

• jest doświadczonym instruktorem, przynajmniej podharcmistrzem – zdobywając ten 
stopień zrealizował szereg zadań składających się na jego próbę. To pozwoli łomu na osią-
gniecie dojrzałości instruktorskiej i umiejętność szerszego patrzenia na problemy środowiska 
hufcowego,

• nadal się doskonali – podejmowane działania, wymiana myśli instruktorskiej przyczyniają 
się do podnoszenia jego instruktorskich kwalifikacji.

Jakiej pomocy możesz się spodziewać? Namiestnik:

• Wytłumaczy jakie są zalety pracy systemem zastępowym w drużynie na bazie własnych 
doświadczeń oraz z perspektywy wielu dziesięcioleci istnienia harcerstwa.

• Ma bieżącą wiedzę o funkcjonowaniu ZHP i waszego środowiska – jego rady nie będą więc 
przestarzałe, a na pewno przystawać będą do specyfiki twojego hufca, pomoże ci ocenić 
funkcjonowanie systemu zastępowego w twojej drużynie, wskazując słabe i mocne punk-
ty oraz sugerując możliwe rozwiązania. Pamiętaj, że często spojrzenie z zewnątrz, osoby 
bezpośrednio nie zaangażowanej w działanie może przynieść świeże spojrzenie na problemy, 
podpowiedzieć rozwiązania, których nie brałeś pod uwagę.

• Wskaże konkretne pomysły do wykorzystania w działaniu drużyny – będą to zarówno 
jego własne doświadczenia jak i te, które zaobserwował w pracy innych drużyn i okazały się 
dobre. Namiestnik pomoże ci ocenić, które dla twojej drużyny będą lepsze i skuteczniejsze.

• Da wsparcie doświadczonego instruktora: radą, rozmową, konstruktywną krytyką, dyskusją 
nad możliwymi rozwiązaniami, byciem obok i służeniem radą w razie potrzeby.

• Pokaże gdzie szukać pomocy: kogo jeszcze zapytać, gdzie poczytać o funkcjonowaniu 
systemu małych grup i jak znalezione w lekturze rozwiązania przełożyć na dzień dzisiejszy 
twojej drużyny, do kogo pójść i podpatrzeć jak pracuje – z którą drużyną nawiązać współ-
pracę, aby zainspirować się do działania.

• Zorganizuje forum wymiany doświadczeń między drużynowymi, gdzie będzie możli-
wość wymiany pomysłów, poglądów i rad.

• Zorganizuje imprezę namiestnictwa stwarzającą zastępom pole do popisu – rodzaj 
turnieju zastępów. Taka zbiórka wzmocni działanie systemu małych grup w drużynach, 
wzmocni ducha zastępów, pozwoli się zastępom zmierzyć i wykazać, będzie motorem przy-
szłych działań zarówno zastępów jak i drużyn.

• Wskaże działania dla zastępów organizowane w innych hufcach, w których moglibyście 
wziąć udział.

Więcej na temat:

- K. Sawiak, Hufiec wspiera system zastępowy, „Czuwaj” 4/2005, http://cbp.zhp.pl/aarl6.
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7.3 Zespół Kadry Kształcącej

To grono instruktorów – znawców metody harcerskiej z jednej strony oraz specjalistów w tłuma-
czeniu, na czym ona polega z drugiej strony. Znasz ich, ponieważ przygotowywali kurs drużyno-
wych, na którym byłeś, tam poznaliście się lepiej i  nabrałeś zaufania do pracy z nimi. Kształceniow-
cy opierając się na sytuacjach znanych ci dobrze z funkcjonowania drużyny pokazują na czym 
polega sedno harcerskiego działania oparte na metodzie harcerskiej. Oni także byli kiedyś (lub nadal 
są) drużynowymi i posiadają z tego tytułu szerokie doświadczenie. 

Drużynowy skorzysta z pomocy ZKK jeśli weźmie udział w formach dokształcających skierowa-
nych do drużynowych. Zapewne będą to warsztaty, na które przyjdą inni drużynowi, aby podzie-
lić się swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim lepiej zrozumieć zalety działania systemem 
zastępowych. ZKK jest także tym zespołem hufcowym, który wspiera organizowane w środowisku 
kursy dla kandydatów na zastępowych czy warsztatów dla zastępowych, na których spotykają 
się prowadzący zastępy posiadający już pewne doświadczenie. Warto wysłać swoich potencjalnych 
lub działających zastępowych na kurs lub sejmik, ale przede wszystkim korzystne jest włączenie się 
w organizację takiego przedsięwzięcia, gdyż daje to najwięcej cennych doświadczeń. Rola ZKK 
opiera się na pomocy instruktorom organizującym kształcenie dla zastępowych, opiekę meryto-
ryczną nad planem i organizowanymi zajęciami. Dla drużynowego są to pierwsze kroki stawiane 
w kształceniu wykraczające poza podstawowe obowiązki drużynowego, ale niezwykle rozwijające. 

Więcej na temat:

- K. Sawiak, dz. cyt.

7.4 Komisja Stopni Instruktorskich

Instruktorów zasiadających w KSI poznałeś otwierając i zamykając próbę na swój pierwszy stopień 
instruktorski. Próba przewodnikowska jest tą, która jest drużynowemu najbliższa, bo zakłada 
niezwykle cenne wymaganie w postaci praktyki odbywanej w drużynie. Minimum półroczne 
działanie w drużynie to sposobność do namacalnego poznania jej funkcjonowania  we wszystkich 
aspektach. Stąd też rozmowa podczas otwierania próby i jej zamykania w dużej części poświęco-
na jest twoim doświadczeniom nabytym w tym czasie. Próba instruktorska jest czasem osiągania 
dojrzałości, którą opisuje idea stopnia zatem rozmowa z komisją będzie podsumowaniem dotych-
czasowych osiągnięć, rodzajem refleksji nad stanem drużyny, funkcjonowaniem metody harcer-
skiej oraz zakładanymi na najbliższy czas celami jej działania. Choć spotkanie z komisją w sytuacji, 
kiedy jesteś oceniany bywa lekko stresujące to podejście do niej, jako rozmowy z doświadczonym 
gronem instruktorskim na pewno pozwoli wyciągnąć dla siebie cenną naukę. 

KSI gromadzi dorobek instruktorski wypracowany podczas prób przez innych instruktorów – są 
to prace pisemne, z których zaczerpnąć można rozwiązania przydatne w pracy drużyny. KSI poleci 
także książki traktujące o systemie zastępowym zarówno te metodyczne, jak i takie, w których 
znajdziesz konkretne przykłady działań dobrych zastępów.

Więcej na temat:

- K. Sawiak, dz. cyt.
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7.5 Komenda hufca

Komendę hufca, podobnie jak i inne zespoły hufcowe tworzą doświadczeni instruktorzy. Znasz ich 
i wiesz, jakie funkcje pełnili wcześniej. Komenda jest także tym gronem, do którego możesz zwró-
cić się po pomoc w sprawach drużyny. Instruktorską radą posłuży ci każdy, kto tak jak ty prowadził 
drużynę harcerską. Podczas indywidualnego spotkania być może znajdziecie rozwiązanie, które 
uznasz za najbardziej optymalne. 

Zastępy działające w twojej drużynie dobrze jest włączyć w konkretne działania na forum hufca. 
Instruktor zajmujący się sprawami kwatermistrzowskimi hufca na pewno znajdzie drobne, ale 
ważne prace do wykonania przez zastępy. Jest to bardzo cenne doświadczenie, bo uczy małymi 
krokami dbałości o mienie harcerskie, z którego wszyscy korzystacie, a poza tym zastępy najlepiej 
się zgrywają i docierają, kiedy wspólnie pracują – takie doświadczenie na pewno wpłynie pozytyw-
nie na ich działalność.

Więcej na temat:

- K. Sawiak, dz. cyt.

7.6 Zapytaj.zhp.pl 

Zapytaj to miejsce tworzone przez harcerzy, dla harce-
rzy. Tutaj każdy może zadać pytanie, każdy może na nie 
odpowiedzieć, każdy może być ekspertem.

Jak to działa?

Zadajesz pytanie.

Inni użytkownicy mogą na nie odpowiadać.

Wszyscy mogą głosować na odpowiedzi, które uważają 
za najlepsze.

Ty możesz wybrać, która odpowiedź jest według Ciebie 
najlepsza.

Za zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, uzyskane 
głosy i głosowanie zdobywasz punkty – swoją reputację.

Zapytaj to ogromna baza harcerskich pytań i odpowiedzi – w chwili obecnej (styczeń 2014) ponad 
1000 pytań i 2500 odpowiedzi! Jest spora szansa, że ktoś już wcześniej zadał pytanie, które cię 
nurtuje – a to oznacza, że interesujące informacje znajdziesz jeszcze szybciej. Odpowiedź na pyta-
nie uzyskujesz szybko, zazwyczaj w przeciągu kilkudziesięciu minut. Gdy nie masz kogo spytać 
może to być ogromną pomocą. Ta strona to baza ekspertów z całej Polski chętnych do pomocy 
innym. A dzięki reputacji wiesz, czy osoba, która udziela odpowiedzi jest wiarygodna. Zapytaj to 
jednak przede wszystkim społeczność – tutaj każdy może pytać i każdy może być ekspertem. Nie 
ma harcmistrzów czy namiestników – są harcerze. Wszyscy staramy się pomagać sobie nawza-
jem i sprawiać, by ten serwis był jeszcze lepszy. Mamy też coroczne wybory moderatorów! Tak, ty 
również możesz zostać moderatorem harcerskiej strony! Może to będzie ciekawy element w twojej 
następnej próbie?
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7.7 Prasa i literatura

 Metoda

L. Ungeheuer - Próby wodzów

B. Śliwerski – Przyrzeczenie Harcerskie

T. Wyrwalski – Rozwój idei puszczańskiej w skautingu

M. Kudasiewicz – Obrzędowy piec

R.E. Phillips – System zastępowy

W. Kołodziejski – Tajemne Stowarzyszenie Magów 

E. Grodecka – Tropem Zastępu Żurawi

A. Małkowski – Jak skauci pracują

R. Baden-Powell – Skauting dla chłopców

E. Gąsiorowska i E. Kulczyk (red.) – W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny star-
szoharcerskiej.

E. Kulczyk i M. Wrzosek (red.) – Uczestnicząc w grze. Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej.

 

 Przygoda

E.T. Seton – Arktyczne prerie, Rolf w lasach

Paweł Wieczorek KOHUB – Zielone Straszydło, Pięć zielonych, Wzgórze Rosiczki

E. Grodecka – Rzeka

B. Mrówczyński – Plama na Złotej Puszczy

A. Wasilewski – Pod totemem słońca

S. Szmaglewska - Czarne Stopy

 

 Czasopisma i źródła internetowe

Czuwaj! – czasopismo,

HR – Harcerz Rzeczpospolitej, http://hr.bci.pl

Czasopisma archiwalne, np. www.prasaharcerska.pl www.skaut.okay.pl

Strony Muzeum Harcerstwa: www.muzeumharcerstwa.pl

Biblioteczka Kręgu Płaskiego Węzła: www.text.bci.pl
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Istotnym źródłem informacji są oczywiście książki. Warto czasem sięgnąć szczególnie po starsze 
pozycje, które podobnie jak stuletnia idea skautingu bronią się również i dziś (a które za kilka złotych 
dostać możesz w Centralnej Składnicy Harcerskiej „4 żywioły”, hufcowej bibliotece, w Internecie 
czy antykwariatach). Jest to świetne źródło wiedzy na temat metody harcerskiej. W codziennej 
pracy, szczególnie z młodą drużyną, może pomóc Ci Obrzędowy piec Chytrego Kota (M. Kuda-
siewicza). W osobistym rozwoju instruktorskim pomocne będą Próby Wodzów. Nie masz pomysłu 
jak pracować ze swoimi zastępowymi? Sięgnij po Rzekę! Jeśli chcesz poczuć na nowo harcerski 
klimat, wypełnić swą głowę pomysłami, które potem wykorzystasz w pracy ze swoimi harcerzami, 
to książki Kohuba mogą Ci się spodobać – daj się porwać i przeżyj przygodę z Zielonym Straszy-
dłem! A harcerze obozujący w Złotej Puszczy mogą dać ci kilka pomysłów na służbę w trakcie 
następnego obozu twojej drużyny. W chwili obecnej jedynym wydawanym w formie papierowej 
czasopismem instruktorskim jest „Czuwaj!”. Ciekawym czasopismem, choć od kilku lat wydawa-
nym jedynie w formie elektronicznej, jest „HR”. Wiele czasopism wydawanych dawniej (np. „Skaut”, 
„Płomienie” czy „Drużyna”) jest dostępnych w Internecie w postaci skanów.
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POST SCRIPTUM

PS1. Jak pracować systemem małych grup w drużynie wędrowni-
czej?

W drużynie wędrowniczej możemy wyróżnić dwa główne rodzaje małych grup:

zastęp wędrowniczy (stała grupa osób, zrzeszająca 4-7 wędrowników, najlepiej 5-7),

patrol zadaniowy (grupa wędrowników powołana do realizacji określonego zadania, składająca się 
z takiej liczby wędrowników jaka jest potrzebna do wykonania zadania).

Metodycy wędrowniczy wyróżniają także zastęp specjalistyczny/specjalnościowy (np. zastęp 
turystyczny, ratowniczy), jako rodzaj zastępu wędrowniczego. Drużyna może działać albo syste-
mem zastępów, albo patroli, albo obydwoma systemami jednocześnie. Małe grupy wędrowni-
ków w przeciwieństwie do pozostałych grup wiekowych mogą być koedukacyjne.

Zastęp wędrowniczy to grupa, która spotyka się regularnie, zgodnie ze swoim programem pracy. 
Program jest tworzony przez wszystkich członków zastępu i zatwierdzany przez Radę Drużyny (lub 
w inny sposób, zgodnie z Konstytucją Drużyny). Zastęp, w odróżnieniu od patrolu zadaniowego, ma 
swoją obrzędowość, która powinna być związana z obrzędowością drużyny. Wprowadzenie syste-
mu zastępowego ma na celu ułatwienie organizacji pracy w drużynie. Zaś zastęp specjalistyczny ma 
dodatkowo na celu realizację określonej pasji, która jest współdzielona przez członków zastępu 
oraz poszerzanie ich umiejętności z danego zakresu. Zastęp specjalistyczny często bywa począt-
kiem zdobywania specjalności przez daną drużynę. System stałych zastępów warto wprowadzić 
w drużynie, która ma dużą liczebność, a także w przypadku, gdy poziom rozwoju harcerskiego, 
wiek wędrowników jest bardzo zróżnicowany. Zdecydowanie ułatwia to pracę, pozwala na stwo-
rzenie paczki przyjaciół, a także na znalezienie wędrownikowi swojego miejsca w drużynie, poprzez 
określenie roli w zastępie. Dobór członków zastępów odbywa się w tej grupie wiekowej na zasa-
dach demokratycznych. Jako drużynowy zwróć jednak uwagę (i ewentualnie użyj, jako argumentu 
w dyskusji z zainteresowanymi) czy potencjalni członkowie się lubią, umieją ze sobą współpraco-
wać, są w podobnym wieku oraz jaki jest ich etap harcerskiego rozwoju.

Z kolei patrol zadaniowy, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu realizację konkretnego zada-
nia czy projektu (np. realizacja znaku służby, przygotowanie biwaku drużyny, organizacja cyklu 
spotkań kulturalnych). Patrol spotyka się w miarę potrzeby, zgodnie ze swoim programem dzia-
łania. Z systemu pracy patrolami zadaniowymi warto korzystać, gdy drużyna jest mało liczna. Taka 
sytuacja stworzy możliwość wykazania się i sprawdzenia w różnych sytuacjach i rolach, wpływa 
pozytywnie na wszechstronny rozwój wędrowników oraz daje im możliwość znalezienia swojego 
miejsca w drużynie. Z systemu tego warto korzystać również przy pracy stałymi zastępami, jeśli 
drużyna realizuje wiele projektów, czy zadań.

W kręgach akademickich funkcjonuje specyficzna odmiana zastępu specjalistycznego, jaką są 
sekcje zainteresowań. Sekcja posiada swoją określoną dziedzinę działania (np. sekcja kulinarna, 
filmowa, wspinaczkowa). Na czele sekcji stoi sekcyjny, który odpowiada za organizację spotkań 
sekcji. Zespół ten nie ma swojego stałego składu, bowiem na spotkanie sekcji może przyjść każdy 
członek kręgu akademickiego. Zaś spotkania sekcji odbywają się zgodnie z programem pracy kręgu, 
bądź częściej, jeżeli wskazują na to potrzeby członków kręgu.

Więcej na ten temat:

- R. Polaszewski, E. Sidor (red.), Niemała sztuka. Poradnik dla kadry wędrowniczej , s. 92-96, http://cbp.zhp.pl/ulot7.

- Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej...
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PS2. Jak pracować systemem małych grup w gromadzie zuchowej? 

System małych grup w gromadzie zuchowej realizuje się poprzez podział na szóstki. Nazwa „szóst-
ka” sugerowałaby, że w tej małej grupie jest sześć osób. Jest to optymalna liczba, jednak w praktyce 
liczebność szóstki wynosi od 5 do 7 zuchów. W gromadzie powinny być przynajmniej dwie szóstki, 
w każdej są zuchy tej samej płci. Dla dzieci jest to naturalna grupa rówieśnicza, grupa kolegów, 
przyjaciół z wybranym przez nich liderem, czyli szóstkowym na czele. Szóstkowym może być cały 
czas ta sama osoba lub co jakiś czas może się zmieniać (np. raz na semestr). Ważne, aby szóst-
kowy był wybrany przez zuchy, oczywiście przy aprobacie drużynowego. Każda szóstka powinna 
mieć swoją nazwę, wyróżniającą ją na tle gromady, może mieć swój okrzyk, jakiś znaczek, ewentu-
alnie totem. Szóstki nie mają swoich samodzielnych zbiórek, co wynika z wieku i niedojrzałości 
zuchów.

Podział gromady na szóstki i utrzymanie ich stałego składu niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla 
ciebie drogi drużynowy. Przede wszystkim umożliwia Ci sprawniejszą organizację działań na zbiór-
ce: wszelkie zadania, zabawy, majsterki wymagające podziału na grupy powinny odbywać się 
w szóstkach. Wówczas  już na etapie planowania zbiórki będziesz wiedzieć jak mniej więcej mogą 
wyglądać zespoły, możesz zaplanować komu w danej szóstce jakie przydzielić zadanie, czyli gene-
ralnie będziesz znać możliwości grupy.

Jak wprowadzić podział na szóstki w gromadzie? W mało licznej, koedukacyjnej gromadzie jest to 
bardzo proste – dzielisz dzieci na dwie szóstki pod względem płci. Gdy jednak dzieci jest więcej, do 
tego większość jest nowa, czyli nie zna się nawzajem warto poświęcić jedną z pierwszych zbiórek 
na lepsze wzajemne poznanie się zuchów. Wielu dzieciom ułatwi to oswojenie się z nową grupą 
społeczną w jakiej się znalazły. Przykładem może być prosta zabawa opisana w ramce.

Przed zbiórką wieszasz w czterech kątach pomieszczenia np. widoczne kółka/kwadraty… (wycięte z kartki 
wielkości A4), każdy w innym kolorze (zielony, niebieski, żółty, czerwony). W czasie zabawy prosisz zuchy, 
aby ustawiały się pod figurą w określonym kolorze w zależności od tego jakie polecenie wydasz. Przykład: 
Proszę, aby pod niebieskim kwadratem stanęły wszystkie zuchy z 1 klasy, pod żółtym kwadratem z 2 klasy, 
a pod czerwonym z 3 klasy. Gdy zuchy się ustawią, mają chwilę na to, aby rozejrzeć się, kto oprócz nich 
stanął pod tą samą figurą. Po krótkiej chwili wydajesz kolejne polecenie np. Proszę, aby pod niebieskim 
kwadratem ustawiły się wszystkie zuchy, które urodziły się latem, pod żółtym te, które urodziły się jesienią, 
pod czerwonym te, które urodziły się zimą, a pod zielonym te, które urodziły się wiosną. I podobnie jak 
poprzednio zuchy rozglądają się, kto znalazł się w tej samej grupie. Zabawę można powtarzać w zależno-
ści od potrzeb. Inne przykładowe polecenia to: ustawiamy się pod względem tego, w co zuchy lubią się 
bawić, co lubią jeść, jaki jest ich ulubiony kolor itp. Dla porządku warto zachować podział na maksymalnie 
cztery grupy (cztery kąty sali), wówczas łatwiej będzie dzieciom zapamiętać, jaki kolor figury odpowiada 
danemu poleceniu. Jeśli znajdzie się dziecko, któremu żadna z tych czterech propozycji nie odpowiada 

może pozostać na środku sali.

Zgodnie z potrzebą podobnych zabaw można przeprowadzić kilka. Gdy dzieci już się poznają 
dzielisz gromadę na dwie grupy: jedną stanowią chłopcy, drugą dziewczęta (dotyczy to gromady 
koedukacyjnej). W ramach tych dwóch grup poproś dzieci, aby dobrały się w grupy około sześcio-
osobowe. Ważne, aby dzieci same zdecydowały z kim chcą być w szóstce oraz aby czuły się 
w niej dobrze. Na dalszym etapie pracy z gromadą dzieci ustalają nazwy szóstek (powinna ona być 
związana z obrzędowością gromady), wybierają szóstkowych oraz ewentualne ustalają elemen-
ty obrzędowości (okrzyk, znaczek…). Gdy mamy już podział na szóstki w gromadzie, a w trakcie 
roku będą dochodziły nowe zuchy, warto dać im chwilę czasu (1-2 zbiórki), aby mogły poznać 
dzieci w gromadzie i same zdecydować, do której już istniejącej szóstki chciałyby należeć. Oczywi-
ście możesz sugerować np. te szóstki które są mniej liczne. W procesie tworzenia i funkcjonowania 
szóstek powinieneś dbać o optymalny podział sił. Jeśli zdarzy się, że np. w jednej z szóstek skumu-
lowały się dzieci najstarsze, a w innej najmłodsze powinieneś zasugerować, podział bardziej równo-
mierny, jednak musisz pamiętać, że trzeba do tego odpowiednio przygotować zuchy i przekonać je 
do innego podziału tak, aby to one podjęły ostateczną decyzję.
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Więcej na ten temat:

- Zuchy. Zarys metodyki, http://cbp.zhp.pl/tgol8

- S. Rudziński, E. Prędka (red.), Poradnik drużynowego gromady zuchowej, Warszawa 2004. 

- E. Kulczyk, A. Wittenberg (red.), W krainie zabawy. Poradnik drużynowego gromady zuchowej, http://cbp.zhp.pl/smlqe

BIBLIOGRAFIA:

- Baden Powell R., Scouting for Boys, http://cbp.zhp.pl/lar67.

- Gąsiorowska E., Kulczyk-Prus E. (red.), W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny starszoharcerskiej,  
http://cbp.zhp.pl/yuqxq.

- Grodecka E., O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1998.

- Harcerze. Zarys metodyki, http://cbp.zhp.pl/hz1yx.

- Harcerze starsi. Zarys metodyki, http://cbp.zhp.pl/k6peb.

- Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej stanowiąca załącznik do uchwały 
Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003  z dnia 27 lutego 2003 r., http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20080111_95449_u.
zal2_gk_43_2003-harc.doc.

- Jakób A., Jak skutecznie motywować. Poradnik dla drużynowych, http://cbp.zhp.pl/fqvo0.

- Józefczyk A., Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?, s. 10-12, http://cbp.zhp.pl/i09h3.

- Konopka K., Program szczepowego Kursu zastępowych, http://cbp.zhp.pl/ocyol.

- Kubacka M., Program Kursu Kadr Drużyn Hufca, http://cbp.zhp.pl/w6996.

- Kudasiewicz M., Załącznik III Plan pracy kursu zastępowych, [w:] Vademecum zastępowego i kurs zastępowych Chytrego 
Kota, Kraków 2012.

- Kulczyk-Prus E., Wittenberg A. (red.), W krainie zabawy. Poradnik drużynowego gromady zuchowej, http://cbp.zhp.pl/
smlqe.

- Kulczyk-Prus E., Wrzosek M. (red.), Uczestnicząc w grze. Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej, http://cbp.zhp.pl/
cbbkm.

- Nowak A., Kurs zastępowych harcerskich „Camelot”, http://cbp.zhp.pl/cygs9.

- Philipps R. E., System zastępowy, http://cbp.zhp.pl/ly7sq.

- Polaszewski R., Sidor E. (red.), Niemała sztuka. Poradnik dla kadry wędrowniczej, http://cbp.zhp.pl/ulot7.

- Rudziński S., Prędka E., Poradnik drużynowego gromady zuchowej, Warszawa 2004. 

- Sawiak K., Hufiec wspiera system zastępowy, „Czuwaj” 4/2005, http://cbp.zhp.pl/aarl6.

- Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w podstawach wychowawczych ZHP, http://doku -
menty.zhp.pl/3_strona_glowna-iv._podstawy_wychowawcze.

- Zasady harcerskiego wychowania, http://media.zhp.pl/harcerski-system-wychowawczy.html.

- Zuchy. Zarys metodyki, http://cbp.zhp.pl/tgol8.



50

AUTORZY:

hm. Lucyna Czechowska – politolog (Stosunki Międzynarodowe), adiunkt 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowniczka Wydziału 
Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP, instruktorka Centralnej Szko-
ły Instruktorskiej, członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Toruń.

 
 
phm. Szymon Gackowski – doktorant na Politechnice Gdańskiej, 
programista wolny strzelec, twórca i administrator serwisu zapytaj.zhp.
pl, członek komisji rewizyjnej Hufca Świecie-Powiat, opiekun 21 Leśnych 
Drużyn Harcerskich z Lniana.

 
phm. Małgorzata Kluszczyńska – studentka administracji na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie, członkini Referatu Wędrowniczego ZHP 
Chorągwi Krakowskiej (szef działu kształceniowo-metodycznego), członki-
ni Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP.

 
phm. Łukasz Kochowski  –  inżynier  budownictwa  Szef  Referatu 
Starszoharcerskiego Chorągwi Gdańskiej, Instruktor Macierzystej Akade-
mii Kształcenia, Członek Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP. 

phm. Justyna Kowalska – z wykształcenia lekarz, komendant polskie-
go kontyngentu na zlot InterCamp 2013 oraz 2014, komendant szczepu 
w Hufcu ZHP Dębica, przewodnicząca kręgu instruktorskiego oraz KSW, 
BOKK, członkini organizacji Scouting Nederland.

 
hm. Piotr Niwiński - Redaktor Naczelny Wydawnictwa Text, redaktor 
Biblioteki Kregu Płaskiego Węzła i internetowego Kwartalnika „Harcerz 
Rzeczypospolitej”. Autor wielu poradników harcerskich, tłumacz książek 
Roberta Baden Powell’a. Były szczepowy Białego Szczepu ZHP z Krako-
wa, wieloletni instruktor Zespołu Harcmistrzowskiego Wydziału Pracy 
z Kadrą GK ZHP.



51

phm. Aleksandra Nowak – inżynier bezpieczeństwa, instruktor warsztatów 
naukowych dla dzieci w wieku szkolnym, komendantka IV SDHiGZ „Awan-
garda”, członek Kapituły Stopni Wędrowniczych, instruktorka Hufca ZHP 
Legionowo, instruktor Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP. 

hm. Katarzyna Sawiak - muzykolog, muzykoterapeuta, pedagog 
muzyczny, pracownik szkoły podstawowej i przedszkola specjalnego, 
Instruktorka CHSI Chorągwi Łódzkiej, przewodnicząca KSI Hufca ZHP 
Łódż-Polesie, szczepowa.

phm. Janusz Sikorski - właściciel firmy Yalpa instruktor Komendy Hufca 
ZHP Tychy, szczepowy „Leśnych” w Tychach, puszczanin – „Wilk Ojciec”, 
autor wielu opracowań metodycznych, redaktor w kwartalniku „Harcerz 
Rzeczypospolitej”.

 
phm. Dorota Urbanowicz – pedagog, specjalista interwencji kryzyso-
wej, początkująca arteterapeutka, szefowa Referatu Harcerskiego Chorą-
gwi Gdańskiej ZHP.

phm. Anna Wiśniewska – dietetyk, studentka Dietetyki w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkini Komendy Hufca ZHP 
Celestynów ds. pracy z kadrą, sekretarz Komisji Stopni Instruktorskich oraz 
członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych w Hufcu ZHP Celestynów.

 
 
 
 

 
phm.  Anna Wójcik – psycholog, logopeda, pracuje w przedszkolu, 
członkini Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP.



52



53




