KODEKS HONOROWY
II Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. mjr. W. Łukasińskiego "Dwójka"
W trosce o byt i przyszłość II Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. mjr. W. Łukasińskiego
"Dwójka",
my – wszyscy jej członkowie, ustanawiamy Kodeks Honorowy Drużyny
jako zbiór podstawowych praw w niej obowiązujących.
1. II Łódzka Drużyna Harcerzy im. mjr. W. Łukasińskiego , zwana dalej "Dwójką" lub Drużyną, mimo
że podzielona na zastępy, stanowi zawsze jedną, wspomagającą się i uzupełniającą nawzajem
całość.
2. Dla każdego członka "Dwójki" najważniejsze jest dobro Drużyny.
3. "Dwójka" jest drużyną wielopoziomową. Jej członkiem może zostać każdy kto ukończył 11 rok
życia po minimum półrocznym okresie próbnym.
Na okres próbny do II ŁDH "Dwójka" mogą być przyjmowane osoby na następujących prawach:
• osoby posiadające minimum roczny udokumentowany staż w innej drużynie–
na min. 2-miesięczny okres próbny ;
• osoby nie posiadające stażu harcerskiego – na minimum półroczny okres próbny;
• osoby pełnoletnie nie posiadające stażu harcerskiego – na min. 2-miesięczny okres
próbny z możliwością zamknięcia próby po roku przy jednomyślnej decyzji drużyny.
4. Przyjęcie do "Dwójki" poprzedza, co najmniej jednoroczny okres próbny, w trakcie, którego
kandydat bierze udział w zbiórkach i wyjazdach Drużyny oraz stara się udowodnić, że zasługuje
na to, by stać się jej członkiem.
5. O przyjęciu do Drużyny decydują w drodze głosowania wszyscy obecni członkowie "Dwójki".
Każde weto musi zostać odpowiednio uargumentowane. Opinie osób nieobecnych przedstawia
głosującym drużynowy. Ostateczną decyzję o przyjęciu do drużyny podejmuje drużynowy.
6. Rozpatrując możliwość przyjęcia danej osoby do "Dwójki" powinno się mieć na względzie jej
postawę, chęci i ewentualne zasługi, natomiast nigdy wyznanie, pochodzenie, rasę, płeć, itp.
7. Każdy członek "Dwójki" powinien być Harcerzem "w całym swoim życiu", a nie tylko w mundurze,
na rajdach, obozach lub zbiórkach harcerskich.
8. W przestrzeganiu Prawa Harcerskiego każdy członek "Dwójki" postępuje zgodnie z własnym
sumieniem, jednakże tylko do momentu, w którym jego działanie szkodzi lub mogłoby zaszkodzić
dobremu imieniu Drużyny lub całego Związku Harcerstwa Polskiego. Wówczas drużynowy lub
cała Drużyna powinni wyciągnąć wobec takiej osoby odpowiednie konsekwencje, identyczne dla
wszystkich członków Drużyny, niezależnie od pełnionej przez nich funkcji.
9. Członkowie "Dwójki" powinni się co najmniej tolerować. Powinni też dążyć do coraz lepszego
poznawania się oraz ciągłego zacieśniania wzajemnych więzi.
10. Ewentualne spory i kłótnie powinny być rozwiązywane na bieżąco, prywatnie, za pośrednictwem
drużynowego lub przybocznego, lub też - w nadzwyczajnych przypadkach - przy udziale całej
Drużyny.
11. Wszyscy członkowie "Dwójki" powinni pamiętać, że należąc do Drużyny należą również do całego
Związku Harcerstwa Polskiego, a co za tym idzie, powinni traktować wszystkie inne drużyny jak
partnerów, a wszystkich innych harcerzy, niezależnie od nazwy ich macierzystej organizacji
harcerskiej - jak braci.
12. Prywatne relacje członków "Dwójki" (związki rodzinne lub damsko - męskie) nie mogą mieć
żadnego wpływu na stosunki harcerskie pomiędzy nimi.
13. Członkowie "Dwójki" powinni starać się być coraz lepsi - zdobywać kolejne stopnie harcerskie i
instruktorskie, nowe odznaki, sprawności i uprawnienia, brać udział w rozmaitych szkoleniach i
różnego rodzaju imprezach harcerskich, sportowych, wytrzymałościowych, turystycznych, itp.
14. Na zbiórki "Dwójki" jej członkowie powinni przychodzić w pełnym umundurowaniu, punktualnie i
systematycznie.
15. Zmian w Kodeksie Honorowym "Dwójki" może dokonywać jedynie "Dwójka" w obecności
drużynowego, na specjalnie do tego celu powołanych zbiórkach zapowiedzianych odpowiednio
wcześniej.
16. Kodeks Honorowy Drużyny obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków "Dwójki",
niezależnie od pełnionej przez nich funkcji.
17. Wyboru drużynowego "Dwójki" mianowanego rozkazem komendanta hufca, dokonują na drodze
głosowania członkowie "Dwójki" na zbiórce specjalnie do tego powołanej zapowiedzianej
odpowiednio wcześniej.
18. Przybocznego "Dwójki" mianuje drużynowy "Dwójki" po konsultacji z drużyną.
19. Decyzje dotyczące "Dwójki" podejmuje drużyna na drodze głosowania, w razie sporów głos
decydujący ma zawsze drużynowy.
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