
Regulamin Mian 

dla drużyn harcerskich 

Hufca ZHP Łódź-Bałuty 

na rok harcerski 2018/2019 

Cel:  

Miana mają służyć jako pomoc drużynom i drużynowym w doskonaleniu się i wytyczaniu 

kolejnych etapów pracy nad sobą i jednostką. Przyznawanie mian stanowi ocenę dokonań 

drużyn podczas całego roku harcerskiego. 

Zasady przyznawania: 

1. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć wszystkie drużyny harcerskie hufca. 

2. Na miano drużyna pracuje przez cały rok harcerski – czyli od początku września jednego 

roku do końca sierpnia roku następnego. 

3. Miana są trzystopniowe: brązowe, srebrne i złote. 

4. Brązowe miano odpowiada wymaganiom stawianym poprawnie działającej drużynie, 

następne mają odzwierciedlać etapy rozwoju drużyny w toku normalnej działalności. 

Miana nie muszą być zdobywane po kolei, tzn. nowopowstała drużyna próbna może 

uzyskać najwyższy rodzaj miana. Zasada ta działa także w drugą stronę. 

5. Decyzje o stopniu zdobywanego miana drużynowy zgłasza swojemu opiekunowi z NH do 

końca października. Jednostka, która tego nie uczyni, nie będzie brana pod uwagę 

w klasyfikacji. 

6. Opiekun jednostki na zasadzie głosu doradczego pomaga drużynowemu w pracy 

z drużyną, a także ocenia jej dokonania na podstawie wymagań i punktacji przyjętej dla 

wszystkich drużyn. 

7. Podstawą oceny jest działalność drużyny i osoba drużynowej/drużynowego oraz 

przybocznych. 

8. Drużynie zostaje przyznane miano, jeżeli zdobędzie ona odpowiednio min.: 60% na brąz, 

70% na srebro i 80% na złoto wszystkich pkt. z tabeli, wizytacji zbiórki, przeglądu 

mundurowego i oceny HAL. Wynik ten może zostać dodatkowo zwiększony o punkty 

uznaniowe od namiestnika, których maksymalna wysokość określona jest pod tabelą. 

9. Drużyna nie otrzyma miana, jeżeli nie wypełni zadań koniecznych wyróżnionych w tabeli 

kolorem zielonym (nawet jeśli zbierze wystarczającą ilość punktów). 

10. Drużyna, która nie uzyska progu % punktów z zadeklarowanego miana, może uzyskać 

miano niższe jeżeli wystarczy jej punktów i ma spełnione warunki konieczne.   

11. Drużyna może zdobywać punkty jedynie z zadeklarowanego miana, punkty przyznane 

będą za wykonanie całości zadania (bez punktów cząstkowych) 

12. Przegląd mundurowy dokonywany będzie w oparciu o dokumenty ZHP, podczas 

wizytacji na zbiórce drużyny, a jego termin zostanie ustalony z min. 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem. Stan umundurowania będzie oceniany w odniesieniu do ogólnej liczby 

członków drużyny, a nie tylko tych obecnych na zbiórce. 



13. Liczebność drużyny sprawdzana jest na każdy pierwszy dzień kwartału wg wpisów do 

ewidencji ZHP. 

14. Po uzyskaniu minimum koniecznego do przyznania miana, drużyna może zdobywać 

punkty za wykonywanie dodatkowych zadań. Zadania dodatkowe służą zwiększeniu 

liczby zdobytych punktów i przybliżeniu drużyny do zwycięstwa w danym mianie. 

15. Regulamin nie zawiera kompletnego obrazu działalności drużyny. Rysuje on minimalny 

poziom, który musi osiągnąć drużyna ubiegająca się o dane miano. Są to tylko hasła 

wyznaczające kierunki i etapy rozwoju. 

16. Jednostki, które zdobędą największą ilość punktów w danej kategorii zostaną 

nagrodzone. Nie dotyczy jednostek, które zadeklarowały inne miano. 

17. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa odbędzie się na rozpoczęciu roku harcerskiego 

w październiku 2019 

18. Instruktorzy namiestnictwa co najmniej raz na kwartał będą publikować na właściwej 

grupie namiestnictwa aktualne postępy w realizacji mian dla swoich jednostek. 

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do właściwego namiestnika. 

20. Tabela z wymaganiami i punktacją stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

 



BRĄZOWE MIANO pkt SREBRNE MIANO pkt ZŁOTE MIANO pkt

drużynowa/drużynowy ma otwartą 

próbę przewodnikowską oraz 

aktualną książeczkę harcerską

2

drużynowa/drużynowy ma otwartą 

próbę przewodnikowską oraz 

aktualną książeczkę harcerską

2

drużynowa/drużynowy ma otwartą 

próbę przewodnikowską oraz 

aktualną książeczkę harcerską

2

drużynowa/drużynowy ma 

uregulowane składki za siebie i 

drużynę

2

drużynowa/drużynowy ma 

uregulowane składki za siebie i 

drużynę

2

drużynowa/drużynowy ma 

uregulowane składki za siebie i 

drużynę

2

drużynowa/drużynowy posiada 

zaliczenie kursu drużynowych
2

drużynowa/drużynowy posiada 

zaliczenie kursu drużynowych
2

drużynowa/drużynowy posiada 

zaliczenie kursu drużynowych
2

drużynowa/drużynowy ma 

przyboczną/przybocznego
1

drużynowa/drużynowy ma 

przyboczną/przybocznego, który 

realizuje stały obowiązek

2

drużynowa/drużynowy ma 

przeszkoloną 

przyboczną/przybocznego 

przygotowującego się do przejęcia 

drużyny

3

członkowie Rady Drużyny mają 

otwarte próby na stopnie 

harcerskie odpowiadające ich 

wiekowi

3
50% członków Rady Drużyny ma 

stopnie odpowiadające ich wiekowi
5

członkowie Rady Drużyny mają 

stopnie odpowiadające ich wiekowi
7

w drużynie są mianowani 

zastępowi
2

zastępowe/zastępowi wzięli udział 

w szkoleniu dla zastępowych
3

zastępowe/zastępowi zaliczyli kurs 

zastępowych
4
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drużyna posiada proporzec 

drużyny lub proporce zastępów i 

występuje z nimi

2

drużyna posiada proporzec 

drużyny i proporce zastępów i 

występuje z nimi

4

drużyna posiada proporzec 

drużyny i proporce zastępów i 

występuje z nimi

4

regularnie prowadzona książka 

pracy (konspekty, rozkazy, lista 

obecności, ewidencja opłacania 

składek, karty członków, 

pozwolenia od rodziców, numer 

kontaktowy)

5

regularnie prowadzona książka 

pracy (konspekty, rozkazy, lista 

obecności, ewidencja opłacania 

składek, karty członków, 

pozwolenia od rodziców, numer 

kontaktowy)

5

regularnie prowadzona książka 

pracy (konspekty, rozkazy, lista 

obecności, ewidencja opłacania 

składek, karty członków, 

pozwolenia od rodziców, numer 

kontaktowy)

5

plan pracy zatwierdzony w terminie 

u namiestnika
3

plan pracy zatwierdzony w terminie 

u namiestnika
3

plan pracy zatwierdzony w terminie 

u namiestnika
3

drużyna zatwierdza w terminie 

dokumenty (plan biwaku i 

zgłoszenia na imprezy)

2

drużyna zatwierdza w terminie 

dokumenty (plan biwaku i 

zgłoszenia na imprezy)

2

drużyna zatwierdza w terminie 

dokumenty (plan biwaku i 

zgłoszenia na imprezy)

2

drużyna liczy 16 osób 6 drużyna liczy 16 osób 4 drużyna liczy 16 osób 4

drużyna uczestniczyła w HAL (min. 

50% drużyny, w tym min. 1 osoba 

w kadrze podobozu)

3

drużyna uczestniczyła w HAL (min. 

50% drużyny, w tym min. 1 osoba 

w kadrze podobozu)

4

drużyna uczestniczyła w HAL (min. 

65% drużyny, w tym min. 1 osoba 

w kadrze podobozu)

5

drużyna brała udział w min. 1 

biwaku
2

drużyna brała udział w min. 1 

samodzielnym biwaku
4

drużyna brała udział w min. 2 

biwakach w tym jednym 

samodzielnym

6

odbywają się regularne zbiórki 

drużyny
1

odbywają się regularne zbiórki 

drużyny i zastępów (min. raz w 

miesiącu zbiórki zastępów)

3

odbywają się regularne zbiórki 

drużyny i zastępów (min. 2 razy w 

miesiącu zbiórki zastępów)

5
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Rada Drużyny ma regularne 

odprawy
1

Rada Drużyny ma regularne 

odprawy, wspólnie kieruje pracą 

drużyny

2

Rada Drużyny ma regularne 

odprawy prowadzone metodą 

warsztatową, wspólnie kieruje 

pracą drużyny

3

drużyna uczestniczyła w min. 2 

imprezach hufcowych
2

drużyna uczestniczyła w min. 2 

imprezach hufcowych
2

drużyna uczestniczyła w min. 2 

imprezach hufcowych
2

drużyna posiada obrzędowość, 

zastępy rozpoczęły tworzenie 

obrzędowości

2
drużyna i zastępy posiadają pełną 

obrzędowość
4

drużyna i zastępy posiadają pełną 

obrzędowość
4

drużyna zakończyła pozytywnie 

okres próbny
1

drużyna jest w trakcie lub po 

zakończeniu kampanii bohater
2

drużyna ma bohatera, z którym 

pracuje
3

w drużynie są składane 

przyrzeczenia zgodnie z 

dokumentami ZHP

2

w drużynie są składane 

przyrzeczenia zgodnie z 

dokumentami ZHP

2

w drużynie są składane 

przyrzeczenia zgodnie z 

dokumentami ZHP

2

w drużynie zdobywane są stopnie 

zgodnie z dokumentami ZHP
2

w drużynie zdobywane są stopnie 

zgodnie z dokumentami ZHP
2

w drużynie zdobywane są stopnie 

zgodnie z dokumentami ZHP
2

w drużynie zdobywane są 

sprawności zgodnie z 

dokumentami ZHP

2

w drużynie zdobywane są 

sprawności zgodnie z 

dokumentami ZHP

2

w drużynie zdobywane są 

sprawności zgodnie z 

dokumentami ZHP

2

drużyna realizuje cele i 

zamierzenia zawarte w planie 

pracy

5

drużyna realizuje cele i 

zamierzenia zawarte w planie 

pracy

5

drużyna realizuje cele i 

zamierzenia zawarte w planie 

pracy

5

odbyło się przynajmniej jedno 

spotkanie z rodzicami
1

odbyło się przynajmniej jedno 

spotkanie z rodzicami, drużynowy 

ma z nimi kontakt

3

odbyło się przynajmniej jedno 

spotkanie z rodzicami, drużynowy 

ma z nimi kontakt, rodzice 

uczestniczą w życiu drużyny

5

drużyna współpracuje z gromadą 

zuchową lub drużyną wędrowniczą 

zachowując ciąg wychowawczy

3

drużyna współpracuje z gromadą 

zuchową lub drużyną wędrowniczą 

zachowując ciąg wychowawczy

3

drużyna współpracuje z gromadą 

zuchową lub drużyną wędrowniczą 

zachowując ciąg wychowawczy

3

Σ 57 72 85

Dodatkowo ocenianie są:

Wizytacja zbiórki 20 20 20

Ocena obozu (pod 

warunkiem uzyskania 

punktów z tabeli za HAL) 15 15 15

przegląd mundurowy 10 10 10

całość 102 117 130

w tym konieczne (zielone) 18 18 20

minimum do zbobycia miana 62 82 104

Punkty uznaniowe od namiestnika 11 12 13
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kadra drużyny bierze udział w odprawach NH 2

drużyna brała udział w dodatkowym biwaku 2

drużyna brała udział w dodatkowym 

samodzielnym biwaku
4

drużyna uczestniczyła w dodatkowej imprezie 

hufcowej
1

drużyna uczestniczyła w imprezie pozahufcowej 

ZHP
2

drużyna uczestniczyła imprezie ogólnopolskiej 

ZHP
3

drużyna reprezentowała ZHP na 

uroczystości/imprezie zewnętrznej
3

drużyna wykonała działanie na rzecz współpracy 

ze szkołą
1

drużynowy uczestniczył w 

kursie/warsztacie/konferencji poszerzającym 

jego wiedzę metodyczną

2

przyboczny ma otwartą próbę przewodnikowską 2

drużynowy/przyboczny ma stopnień przewodnika 

i aktualną książeczkę instruktorską
5

drużynowy/przyboczny ma otwartą próbę 

podharcmistrzowską
4

pozostałe inicjatywy 1

m.in.. inne kursy kadry, akcje 

zarobkowe, współpracuje z 

inną jednostką, korzystanie z 

propozycji programowych, 

współpraca z osiedlem, …

ZADANIA DODATKOWE (punkty przyznawane 

każdorazowo za wypełnienie zadania)



drużyna publikuje swoje bieżące działania w 

internecie, dbając o zachowanie dobrego 

wizerunku ZHP

2

kronika drużyny prowadzona na bieżąco 4

drużyna liczy powyżej 16 os - każde 2 dodatkowe 

osoby
1

ZADANIA DODATKOWE (punkty przyznawane 

jednorazowo)


