
Hufiec ZHP Poznań
im. Woda Góry Las
13 Drużyna Harcerska
im. Woda Góry Las

Poznań, 12 sierpnia 2022 r.

Rozkaz L. 8/2022

Wstęp

Rozkazy mogą posiadać okolicznościowe wstępy, np. na rozpoczęcie roku harcerskiego, 
urodziny drużyny czy święta. Wstępów nie numerujemy. Stanowią one ważny element 
w szczególności przy pisaniu rozkazów specjalnych, np. podczas jubileuszu drużyny. 

Druhny i Druhowie!

Minęło już 50 lat od powstania naszej drużyny. Każda harcerka i harcerz powinni  
poszukiwać w starszcyh pokoleniach wzorów swoich postaw, które będą stanowiły  
drogowskazy podejmowanych wyzwań i dokonywania wyborów życiowych....

Wyjątki z rozkazu jednostki nadrzędnej 

Przed właściwą treścią rozkazu należy umieścić również wyjątki z rozkazów jednostek 
nadrzędnych (Hufca, Chorągwi, GK), które dotyczą drużyny:

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca ZHP Poznań nr L 12/2022 z dn. 5 sierpnia 2022 r.

 [...]
 4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  4.1 Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
 4.1.1. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
 1.1 Uchwały Rady Drużyny
 1.2 Zarządzenia

2. Zwolnienia
 2.1 Zmiany w składzie Rady Drużyny
 2.2 Zwolnienia z funkcji
 2.3 Zwolnienia z członkowstwa w drużynie
 2.4 Przeniesienia (np. członka jednego zastępu do innego)
 2.5 Rozwiązania (np. zastępu bądź patrolu)

3. Mianowania
 3.1 Powołanie w skład Rady Drużyny
 3.2 Mianowania funkcyjnych/kadry biwaku/obozu



4. Zatwierdzenia
 4.1. Zatwierdzenie składu Rady Drużyny
 4.2. Zatwierdzenie składu zastępów
 4.3. Zatwierdzenie nazw zastępów

5.Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań
 5.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności
 5.2 Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności
 5.3 Przyznanie uprawnień, odznak i zaliczenie zadań zespołowych

6. Pochwały, nagrody i wyróżnienia

7. Upomnienia i kary

8. Sprawy różne

Czuwaj!

drużynowa 13 DH im. Woda Góry Las
pwd. Anna Kowalska


