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Poznań, 25 maja 2019 roku 
 
 
 
Druhny i Druhowie, 
 
XL Zjazd ZHP przyjął w dniu 10 grudniu 2017 roku Strategię ZHP 2025. Dokument 
ten określił trzy strategiczne obszary naszego działania na najbliższe lata: Skutecz-
ni wychowawczo, Sprawni w działaniu oraz Odpowiedzialni społecznie. Szczegółowy 
sposób wdrażania strategii został określony przez Radę Naczelną ZHP w uchwale 
nr 28/XL, przyjętej w dniu 2 marca 2019 roku. 
 
Postanowienia Zjazdu ZHP znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii rozwoju 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na lata 2019-2022, która została przyjęta przez 
zjazd chorągwi w dniu 17 listopada 2018 roku. Dokumentem wykonawczym w tym 
zakresie jest uchwała nr 6/IV Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 12 maja 
2019 r. w sprawie planu realizacji strategii, uwzględniająca rekomendacje komen-
dy chorągwi oraz wnioski konsultacji z komendantami hufców. 
 
Druhny i Druhowie, 
 
przekazując niniejsze opracowanie mamy nadzieję, że ułatwi ono wdrażanie zmian 
w naszej chorągwi oraz pozwoli spojrzeć na podejmowane zadania z perspektywy 
konkretnych funkcyjnych.  
 
Zapisy w opracowaniu, w których mowa jest o harcerzu, harcerzu starszym, wę-
drowniku, instruktorze, zastępowym, patrolowym, przybocznym, drużynowym, ko-
mendancie, przewodniczącym, członku komendy, szefie, namiestniku, stosuje się 
odpowiednio do harcerki, harcerki starszej, wędrowniczki, instruktorki, zastępo-
wej, patrolowej, przybocznej, drużynowej, komendantki, przewodniczącej, człon-
kini komendy, szefowej, namiestniczki. 
 

Czuwaj! 
 
 

Komendant 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

 
hm. Tomasz Kujaczyński 

 

Przewodniczący 
Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

 
hm. Rafał M. Socha 
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CEL STRATEGICZNY WRAZ Z ZADANIAMI: 
1. Nasi instruktorzy rozumieją funkcjonowanie harcerskiego systemu wy-

chowawczego oraz zależności pomiędzy jego elementami.  
1.1. Kształtowanie pożądanych wzorców osobowych instruktorów (w tym 

rozwijanie świadomości i postaw instruktorów wobec środowiska natu-
ralnego) poprzez osobisty przykład instruktorski, wzmocnienie roli 
opiekuna próby oraz świadomą pracę z kadrą w hufcach/chorągwi.  

1.2. Drużyny i gromady działają metodą harcerską zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Harcerskim Systemie Wychowawczym. 

 
SPOSOBY WYKONANIA ZADAŃ: 

- motywowanie drużynowych i kandydatów na drużynowych przez komendan-
tów i członków komend hufców, m.in. w zakresie zdobywania stopni instruk-
torskich, 

- opracowanie przez komendę chorągwi kampanii promującej zdobywanie 
gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich, funkcjonowanie zastępów i patro-
li, realizację programu gromad i drużyn poza harcówką oraz organizowanie 
samodzielnych programowo obozów pod namiotami; wdrożenie kampanii 
przez komendy hufców,  

- zorganizowanie przez chorągiew cyklicznych warsztatów dotyczących zrów-
noważonego rozwoju. 
 

MIERNIKI 
- 70% drużynowych jest instruktorami, 
- 80% członków gromad i drużyn zdobyło w każdym roku kalendarzowym od-

powiednio gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski, 
- w 50% drużyn działają zastępy prowadzące samodzielne zbiórki lub patrole 

realizujące samodzielne zadania, 

- 80% gromad i drużyn zapewnia ciąg wychowawczy poprzez współpracę 
z gromadami/drużynami z sąsiednich grup metodycznych lub w ramach dru-
żyny wielopoziomowej, 

- 80% gromad i drużyn, w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego, zreali-
zowało co najmniej 50% swojego programu (z uwzględnieniem Harcerskiej 
Akcji Letniej i Zimowej) poza harcówką, 

- 40% drużyn zorganizowało każdego roku samodzielny programowo obóz pod 
namiotami, na którym członkowie drużyn samodzielnie zbudowali swoje obo-
zowisko, 

- 70% hufców w okresie realizacji strategii zostało objętych warsztatami doty-
czącymi zrównoważonego rozwoju.  

  

OBSZAR STRATEGICZNY: 

SKUTECZNI  
WYCHOWAWCZO 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- mianuj na funkcję drużynowych tylko osoby ze stopniem co najmniej prze-
wodniczki/przewodnika (staraj się nie robić w tym zakresie wyjątków), 

- zadbaj, aby drużynowi i przyboczni w twoim hufcu zdobywali stopnie in-
struktorskie, 

- dopilnuj, aby drużynowi, którzy nie mają stopnia instruktorskiego, zrealizo-
wali i zamknęli z wynikiem pozytywnym próbę przewodnikowską oraz złożyli 
Zobowiązanie Instruktorskie, 

- pamiętaj, że przed mianowaniem na funkcję drużynowi muszą ukończyć kurs 
drużynowych metodyki odpowiedniej dla prowadzonej przez siebie drużyny, 
a w przypadku drużyny wielopoziomowej ukończyć kurs drużynowych jednej 
z metodyk reprezentowanych w drużynie i być przygotowanym w zakresie 
pozostałych metodyk reprezentowanych w drużynie. 

 
Jeżeli jesteś przewodniczącym hufcowego zespołu kadry kształcącej lub hufco-
wej komisji stopni instruktorskich: 

- zorganizuj dla drużynowych i przybocznych twojego hufca warsztaty na te-
mat zdobywania stopni instruktorskich, 

- zachęcaj drużynowych twojego hufca, aby wysyłali swoich przybocznych na 
kurs przewodnikowski oraz kurs drużynowych wybranej metodyki, 

- dopilnuj aby wszystkie osoby, które zdobyły w twoim hufcu stopień prze-
wodniczki/przewodnika, złożyły Zobowiązanie Instruktorskie. 

 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi twojego szczepu/związku drużyn mieli sto-
pień co najmniej przewodniczki/przewodnika oraz złożyli Zobowiązanie In-
struktorskie.  

 
Jeżeli jesteś drużynowym bez stopnia przewodniczki/przewodnika: 

- weź udział w warsztatach na temat zdobywania stopni instruktorskich, 
- zrealizuj i jak najszybciej zamknij z wynikiem pozytywnym próbę przewod-

nikowską oraz złóż Zobowiązanie Instruktorskie. 
 
Jeżeli jesteś drużynowym ze stopniem co najmniej przewodniczki/przewodni-
ka: 

- weź udział w warsztatach na temat zdobywania stopni instruktorskich, w ce-
lu przypomnienia obowiązujących zasad w tym zakresie, 

- otwórz próbę podharcmistrzowską. 
 
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- weź udział w warsztatach na temat zdobywania stopni instruktorskich, 

- otwórz, zrealizuj i zamknij z wynikiem pozytywnym próbę przewodnikowską 
oraz złóż Zobowiązanie Instruktorskie.   

Drużynowi są instruktorami 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- zorganizuj (sam lub z pomocą członka komendy hufca odpowiedzialnego za 
program i pracę z kadrą, hufcowego zespołu kadry kształcącej bądź namiest-
ników) warsztaty dla drużynowych, dotyczące instrumentów metodycznych 
(gwiazdek zuchowych, stopni harcerskich, próby harcerki/harcerza, próby 
wędrowniczej, sprawności zuchowych i harcerskich, zadań zespołowych, pro-
jektu starszoharcerskiego oraz znaków służb). 

 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi i przyboczni twojego szczepu/związku dru-
żyn wzięli udział w warsztatach dotyczących instrumentów metodycznych. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- weź udział w warsztatach dotyczących instrumentów metodycznych, organi-
zowanych w hufcu, 

- zapoznaj się szczegółowo z dokumentami dotyczącym instrumentów meto-
dycznych oraz sposobami prowadzenia odpowiednich prób, 

- postaraj się, aby każdego roku członkowie twojej gromady/drużyny otworzy-
li, zrealizowali i zamknęli próbę na kolejną gwiazdkę zuchową/stopień har-
cerski. 

 
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- weź udział w warsztatach dotyczących instrumentów metodycznych, organi-
zowanych w hufcu, 

- zapoznaj się szczegółowo z dokumentami dotyczącym instrumentów meto-
dycznych oraz sposobami prowadzenia odpowiednich prób, 

- pomagaj drużynowemu w realizacji zadań związanych z prowadzeniem 
w gromadzie/drużynie prób na gwiazdki zuchowe/stopnie harcerskie. 

 
Jeżeli jesteś zastępowym lub patrolowym: 

- wspieraj członków zastępu/patrolu w realizacji zadań prób na stopnie. 
 
Jeżeli jesteś harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem: 

- zapoznaj się z wymaganiami na kolejny stopień harcerski, 
- poproś drużynowego o wyznaczenie opiekuna próby, 

- opracuj program próby na stopień (kartę próby) z pomocą opiekuna, 
- dopilnuj, aby drużynowy zatwierdził programu próby na stopień oraz ogłosił 

jej otwarcie w swoim rozkazie, 
- zrealizuj próbę na stopień, a następnie zgłoś drużynowemu chęć jej za-

mknięcia – najlepiej w tym samym roku, 
- zadbaj, aby właściwe oznaczenie stopnia znalazło się na twoim mundurze. 

 
Jeżeli jesteś zuchem: 

- poproś drużynowego o realizację próby na gwiazdkę, 

- zrealizuj zadania na gwiazdkę wskazane przez drużynowego.  

Członkowie gromad i drużyn zdobywają w każdym roku kalendarzowym  

odpowiednio gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- dokonaj diagnozy, które drużyny w twoim hufcu pracują systemem małych 
grup (zastępami, patrolami), 

- podejmij działania, aby jak najwięcej drużyn w twoim hufcu pracowało sys-
temem małych grup, 

- zadbaj, aby drużynowi i przyboczni twojego hufca znali zasady bezpiecznej 
pracy w zastępach. 

 
Jeżeli jesteś namiestnikiem, przewodniczącym hufcowego zespołu kadry kształ-
cącej: 

- przeprowadź dla drużynowych i przybocznych twojego hufca warsztaty na 
temat systemu małych grup w drużynie (zastępów, patroli), 

- zorganizuj kurs zastępowych. 
 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi i przyboczni twojego szczepu/związku dru-
żyn wzięli udział w warsztatach na temat systemu małych grup w drużynie 
(zastępów, patroli), 

- podejmij działania, aby jak najwięcej drużyn w twoim szczepie/związku 
drużyn pracowało systemem małych grup, 

- zadbaj, aby drużynowi i przyboczni twojego szczepu/związku drużyn znali 
zasady bezpiecznej pracy w zastępach. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrow-
niczej, w której nie działają zastępy/patrole: 

- weź udział w warsztatach na temat systemu małych grup w drużynie (zastę-
pów, patroli), organizowanych w hufcu, 

- dokonaj podziału drużyny na zastępy/patrole, 

- wytypuj osoby, które mogłyby zostać zastępowymi/patrolowymi, 
- skieruj na kurs kandydatów na zastępowych, 
- rozpocznij pracę drużyny uwzględniając system małych grup, zgodny z wła-

ściwą metodyką, 
- stosuj zasady bezpiecznej pracy w zastępach. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrow-
niczej, w której działają zastępy/patrole: 

- weź udział w warsztatach na temat systemu małych grup w drużynie (zastę-
pów, patroli), organizowanych w hufcu, 

- koordynuj pracę zastępów/patroli, 

- stosuj zasady bezpiecznej pracy w zastępach. 
 
Jeżeli jesteś przybocznym drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrow-
niczej: 

- weź udział w warsztatach na temat systemu małych grup w drużynie (zastę-
pów, patroli), organizowanych w hufcu, 

W drużynach działają zastępy prowadzące samodzielne zbiórki  

lub patrole realizujące samodzielne zadania 
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- pomagaj drużynowemu w prowadzeniu drużyny z uwzględnieniem systemu 
małych grup (zastępów/patroli). 

 
Jeżeli jesteś zastępowym w drużynie harcerskiej: 

- planuj i inicjuj pracę zastępu, 
- zwiększaj stopniowo stopień zaangażowania członków zastępu w podejmo-

wanie odpowiedzialności za realizowane zadania, 
- organizuj regularnie zbiórki zastępu np. w tygodniowym rytmie, 
- stosuj zasady bezpiecznej pracy zastępu. 

 
Jeżeli jesteś zastępowym w drużynie starszoharcerskiej: 

- zaplanuj razem z członkami zastępu jego pracę i realizację zadań, 
- włączaj do przygotowanie zbiórek poszczególnych członków zastępu, 

- organizuj regularnie zbiórki zastępu np. w tygodniowym rytmie, 
- stosuj zasady bezpiecznej pracy zastępu. 

 
Jeżeli jesteś zastępowym/patrolowym w drużynie wędrowniczej: 

- realizuj razem z członkami zastępu wspólne projekty dotyczące specjalności, 
wyczynu, służby itp., 

- organizuj regularnie zbiórki zastępu np. w tygodniowym rytmie, 

- zrealizuj razem z członkami patrolu w określonym czasie konkretne zadania, 
dla których patrol został powołany 

- stosuj zasady bezpiecznej pracy zastępu/patrolu. 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- sporządź „mapę współpracy” gromad/drużyn twojego hufca: wypisz jak do-
tychczas wyglądała ta współpraca w celu zapewnienia ciągu wychowawcze-
go, 

- spotkaj się z drużynowymi i uzupełnij „mapę współpracy”, zapewniając ciąg 
wychowawczy tam, gdzie go dotychczas nie było, 

- inicjuj powstanie szczepów w twoim hufcu, tam gdzie to możliwe, 

- proponuj instruktorom hufca udział w kursie komendantów szczepów. 
 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- zapewnij dobre funkcjonowanie ciągu wychowawczego w twoim szczepie, 

- wspieraj działalność gromad/drużyn twojego związku drużyn, w celu zapew-
nienia im współpracy w ramach ciągu wychowawczego. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- zastanów się z których gromad/drużyn, w ramach ciągu wychowawczego, 
możesz pozyskiwać członków do drużyny, 

- zastanów się do których drużyny, realizującej program kolejnej grupy meto-
dycznej, mogą trafić członkowie twojej drużyny, 

- nawiąż współpracę w tym zakresie z innymi drużynowymi i ich gromada-
mi/drużynami, 

- zadbaj, aby członkowie twojej drużyny byli w wieku, który odpowiada reali-
zowanej przez ciebie metodyce, 

- zorganizuj obrzędowe przyjęcie chętnych członków z gromady/drużyny re-
alizującej program wcześniejszej grupy metodycznej, 

- zorganizuj obrzędowe przekazanie chętnych członków do drużyny realizują-
cej program kolejnej grupy metodycznej, 

- zorganizuj w ramach drużyny wielopoziomowej obrzędowe przejście z zastę-
pu danej metodyki do kolejnej. 

 
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- pomagaj drużynowemu w zapewnieniu ciąg wychowawczego poprzez współ-
pracę z gromadami/drużynami z sąsiednich grup metodycznych lub w ramach 
drużyny wielopoziomowej. 

 
  

Gromady i drużyny zapewniają ciąg wychowawczy poprzez współpracę  
z gromadami/drużynami z sąsiednich grup metodycznych  

lub w ramach drużyny wielopoziomowej 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- inspiruj drużynowych w twoim hufcu do realizacji programu poza harcówką 
(pomieszczeniem, gdzie swoją siedzibę ma gromada/drużyna), 

- dopilnuj, aby w zatwierdzanych co roku przez komendę hufca programach 
pracy gromad/drużyn co najmniej 50% zajęć było zaplanowanych poza har-
cówką. 

 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszystkie gromady/drużyny twojego szczepu/związku drużyn, 
w zatwierdzanych co roku przez komendę hufca programach pracy miały za-
planowane co najmniej 50% zajęć poza harcówką. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- opracuj coroczny program gromady/drużyny, uwzględniając że co najmniej 
50% zajęć odbędzie się poza harcówką (pomieszczeniem, gdzie swoją siedzi-
bę ma gromada/drużyna), 

- zorganizuj zbiórki z interesującym programem poza harcówką np. zwiady te-
renowe, wycieczki piesze, wycieczki krajoznawcze, imprezy na orientację, 
biwaki, harcerską akcję letnią i zimową, ogniska, spotkania z ciekawymi 
ludźmi w miejscu ich pracy/działania, zajęcia kulturalne (udział w koncer-
tach, seansach kinowych, spektaklach teatralnych), działania w terenie wy-
nikające z realizacji potrzeb otoczenia i zadań o charakterze służby. 

  
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- pomagaj drużynowemu w realizacji programu gromady/drużyny poza har-
cówką. 

 
Jeżeli jesteś zastępowym lub patrolowym: 

- realizuj za zgodą drużynowego zbiórki zastępu/patrolu poza harcówką (po-
mieszczeniem, gdzie swoją siedzibę ma drużyna). 

  

Gromady i drużyn, w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego,  
realizują co najmniej 50% swojego programu (z uwzględnieniem  

Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej) poza harcówką 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- postaraj się, aby każdego roku jak najwięcej drużyn w twoim hufcu zorgani-
zowało samodzielny programowo obóz pod namiotami, na którym członkowie 
drużyn samodzielnie zbudują swoje obozowisko, 

- zorganizuj weekendowy biwak pod namiotami dla drużynowych i przybocz-
nych oraz członków komendy twojego hufca – zbudujcie samodzielnie obo-
zowisko, zadbajcie o niezbędne elementy infrastruktury, pionierki oraz 
zdobnictwa (przeprowadźcie w praktyce warsztaty z tego zakresu); dbajcie 
o porządek w obozowisku; 

- zadbaj, aby drużynowi i przyboczni twojego hufca rozumieli celowość orga-
nizacji samodzielnych programowo obozów pod namiotami. 

 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi szczepu/związku drużyn wzięli udział 
w weekendowym biwaku pod namiotami, organizowanym przez komendanta 
twojego hufca, 

- dopilnuj, aby jak najwięcej drużyn twojego szczepu/związku drużyn każdego 
roku zorganizowało samodzielny programowo obóz pod namiotami. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- uwzględnij co roku w programie drużyny organizację samodzielnego progra-
mowo obozu pod namiotami, na którym członkowie drużyny samodzielnie 
zbudują swoje obozowisko, 

- weź udział w weekendowym biwaku pod namiotami, organizowanym przez 
komendanta twojego hufca, 

- opracuj każdorazowo program obozu drużyny, 
- postaraj się, aby jak najwięcej członków drużyny każdego roku wzięło udział 

w obozie pod namiotami. 
 
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- pomagaj drużynowemu każdego roku w opracowaniu programu obozu i rekru-
tacji jak największej liczby członków drużyny na obóz pod namiotami. 

 
Jeżeli jesteś zastępowym lub patrolowym: 

- postaraj się, aby jak najwięcej członków zastępu/patrolu każdego roku 
wzięło udział w obozie drużyny pod namiotami. 

 
Jeżeli jesteś harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem: 

- weź udział każdego roku w obozie drużyny pod namiotami, 
- zastosuj w miejscu obozowania pionierkę i zdobnictwo, 

- utrzymuj porządek w miejscu obozowania. 
 
  

Drużyny organizują każdego roku samodzielny programowo obóz  
pod namiotami, na którym członkowie drużyn samodzielnie budują  
swoje obozowisko 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- ustal z komendą chorągwi termin przeprowadzenia w hufcu warsztatów do-
tyczących zrównoważonego rozwoju, obejmujących swoim zakresem m.in. 
postanowienia uchwały zjazdu chorągwi z dnia 17 listopada 2018 r. 
w sprawie działań etycznych środowiskowo, 

- przygotuj niezbędne miejsce na przeprowadzenie warsztatów oraz potrzebne 
materiały,  

- zadbaj, aby w warsztatach dotyczących zrównoważonego rozwoju wzięli 
udział wszyscy drużynowi, przyboczni oraz inni instruktorzy hufca, 

- stosuj w pracy hufca oraz w swoim życiu zasady zrównoważonego rozwoju. 
  
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi i przyboczni oraz inni instruktorzy szcze-
pu/związku drużyn wzięli udział w warsztatach dotyczących zrównoważone-
go rozwoju, 

- stosuj w pracy szczepu/związku drużyn oraz w swoim życiu zasady zrówno-
ważonego rozwoju. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- weź udział w warsztatach dotyczących zrównoważonego rozwoju, organizo-
wanych w hufcu, 

- uwzględnij co roku w programie gromady/drużyny zajęcia z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju, 

- stosuj w pracy drużyny oraz w swoim życiu zasady zrównoważonego rozwoju. 
 
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- weź udział w warsztatach dotyczących zrównoważonego rozwoju, organizo-
wanych w hufcu, 

- stosuj w pracy drużyny oraz w swoim życiu zasady zrównoważonego rozwoju. 
 

Jeżeli jesteś zastępowym lub patrolowym: 
- stosuj w pracy zastępu/patrolu oraz w swoim życiu zasady zrównoważonego 

rozwoju. 
 
Jeżeli jesteś zuchem, harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem: 

- stosuj w swoim życiu zasady zrównoważonego rozwoju; wymagaj tego od in-
nych członków organizacji. 

  

Hufce są objęte warsztatami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju 
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CEL STRATEGICZNY WRAZ Z ZADANIAMI: 

2. Powszechnie stosujemy system pracy z kadrą uwzględniając dobre przy-
gotowanie kadry, motywowanie jej do działania i tworzenie wspólnoty.  
2.1. Wdrożenie długofalowego programu pracy z kadrą obejmującego 

wszystkie środowiska chorągwi.  
2.2. Realizowanie działań z kadrą instruktorska wynikających z analizy po-

trzeb środowisk. 
2.3. Skupienie się kadry instruktorskiej na wsparciu drużynowego. 
 

SPOSOBY WYKONANIA ZADAŃ: 
- do końca 2019 r.: 

- zidentyfikowanie przepisów dotyczących pracy z kadrą, które utrud-
niają działalność i przedstawienie władzom naczelnym ZHP propozycji 
zmian w tym zakresie, 

- przeprowadzenie przez komendę chorągwi i w każdym hufcu diagnozy 
funkcjonowania dotychczasowego systemu pracy z kadrą (struktury, 
modelu i metod kształcenia, poziomu i efektywności pracy zespołów, 
w tym komisji stopni instruktorskich i zespołu kadry kształcącej, spo-
sobów motywowania i wspierania kadry, wykorzystywania istniejących 
w tym zakresie narzędzi), 

- określenie przez komendę chorągwi i każdą komendę hufca, w oparciu 
o wyniki diagnozy, potrzeb oraz działań w zakresie pracy z kadrą 
(możliwości kadrowe do funkcjonowania zespołów efektywnie wspie-
rających pracę drużynowych, drużyn i szczepów), 

- opracowanie nowej propozycji w zakresie pracy z kadrą, w tym kon-
cepcji udziału chorągwi w projekcie „Centralna Akcja Szkoleniowa 
ZHP”, 

- opracowanie przez komendę chorągwi i komendy hufców do końca I kwartału 
2020 r. planu konkretnych działań w zakresie pracy z kadrą, 
z uwzględnieniem zadań wynikających z programu wsparcia szczepów, pro-
gramu wzmocnienia hufców oraz programu wsparcia kadry programowej 
i metodycznej (odpowiedź na pytania: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, w jaki spo-
sób?, dlaczego?, jakimi środkami?), 

- do końca III kwartału 2020 r. przygotowanie w chorągwi kadry, odpowie-
dzialnej za realizację projektu „Centralna Akcja Szkoleniowa ZHP”, 

- zrealizowanie projektu „Centralna Akcja Szkoleniowa ZHP” zgodnie z har-
monogramem, przyjętym przez władze naczelne ZHP, 

- motywowanie członków komend hufców oraz szefów hufcowych zespołów 
przez komendantów hufców, w zakresie zdobywania stopnia co najmniej 
podharcmistrza, 

- zorganizowanie przez chorągiew cyklicznych szkoleń dotyczących finansów 
w organizacji. 
 

  

OBSZAR STRATEGICZNY: 

SPRAWNI  
W DZIAŁANIU 
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MIERNIKI 
- 80% członków komend hufców i szefów hufcowych zespołów posiada co naj-

mniej stopień podharcmistrza, 
- w 60% hufców funkcjonuje komisja stopni instruktorskich z uprawnieniami do 

prowadzenia prób podharcmistrzowskich, 
- 60% członków władz hufców, komendantów szczepów i związków drużyn oraz 

drużynowych w każdym roku kalendarzowym uczestniczyło w szkoleniu doty-
czącym finansów w organizacji, 

- instruktorzy pełniących funkcję drużynowego lub przybocznego stanowią 50% 
wszystkich instruktorów z przydziałem służbowym do danego hufca. 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- zadbaj, aby członkowie komendy twojego hufca i szefowie hufcowych zespo-
łów zdobywali stopnie instruktorskie, 

- dopilnuj, aby członkowie komendy twojego hufca oraz szefowie hufcowych 
zespołów mający stopień przewodniczki/przewodnika, otworzyli, zrealizowa-
li i zamknęli z wynikiem pozytywnym próbę podharcmistrzowską. 

 
Jeżeli jesteś członkiem komendy hufca lub szefem hufcowego zespołu bez 
stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza: 

- otwórz, zrealizuj i jak najszybciej zamknij z wynikiem pozytywnym próbę 
podharcmistrzowską. 

 
  

Członkowie komend hufców i szefowie hufcowych zespołów posiadają  

co najmniej stopień podharcmistrza 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- dopilnuj, aby komisja stopni instruktorskich twojego hufca uzyskała prawo 
prowadzenia prób podharcmistrzowskich, 

- złóż wniosek o ponowne nadanie komisji stopni instruktorskich twojego huf-
ca stosownych uprawnień, w terminie nie później niż na dwa miesiące przed 
wygaśnięciem prawa do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.  

 
Jeżeli jesteś przewodniczącym hufcowej komisji stopni instruktorskich: 

- zadbaj, aby komisja spełniała wszystkie kryteria związane z uzyskaniem 
prawa prowadzenia prób podharcmistrzowskich, 

- przygotuj odpowiednią dokumentację, związaną z uzyskaniem/ponownym 
nadaniem stosownych uprawnień. 

  

W hufcach funkcjonują komisje stopni instruktorskich z uprawnieniami  

do prowadzenia prób podharcmistrzowskich 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- zorganizuj każdego roku wspólnie ze skarbnikiem hufca szkolenie dotyczące 
finansów w organizacji (możesz spróbować zorganizować je z innym hufcem 
lub komendą chorągwi), 

- przestrzegaj zasad finansowych obowiązujących w ZHP, 
- przypominaj systematycznie kadrze twojego hufca o roli jaką w organizacji 

pełni podstawowa składka członkowska, 
- przekazuj w określonych terminach podstawowe składki członkowskie do 

chorągwi. 
 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- weź udział każdego roku w szkoleniu dotyczącym finansów w organizacji,  
- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi twojego szczepu/związku drużyn wzięli 

udział w szkoleniu dotyczącym finansów w organizacji, 
- przypominaj systematycznie drużynowym twojego szczepu/związku drużyn 

o roli jaką w organizacji pełni podstawowa składka członkowska, 
- dopilnuj, aby wszyscy drużynowi twojego szczepu/związku drużyn przekazali 

w określonych terminach podstawowe składki członkowskie do hufca 
(szczep/związek drużyn może również w tym pośredniczyć). 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- weź udział każdego roku w szkoleniu dotyczącym finansów w organizacji, 

- przypominaj systematycznie członkom twojej gromady/drużyny o roli jaką 
w organizacji pełni podstawowa składka członkowska, 

- przekazuj w określonych terminach podstawowe składki członkowskie do 
hufca lub do szczepu/związku drużyn, jeżeli ten pośredniczy w przekazaniu 
składek. 

 
Jeżeli jesteś zuchem, harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem: 

- wpłacaj w określonych terminach podstawowe składki członkowskie do dru-
żynowego. 

  

W każdym roku kalendarzowym członkowie władz hufców, komendanci 
szczepów i związków drużyn oraz drużynowi uczestniczą w szkoleniu  

dotyczącym finansów w organizacji 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- oblicz ilu wśród instruktorów twojego hufca pełni funkcję drużynowego lub 
przybocznego (jeżeli wartość ta jest niższa niż 50% wszystkich instruktorów 
z przydziałem służbowym do hufca, zainicjuj poniższe działania), 

- podejmij kroki zmierzające do powołania nowych gromad/drużyn przez in-
struktorów, którzy w chwili obecnej nie są drużynowymi, 

- jeżeli w twoim hufcu są drużynowi, którzy nie mają stopnia instruktorskiego, 
dopilnuj aby zrealizowali i zamknęli z wynikiem pozytywnym próbę prze-
wodnikowską oraz złożyli Zobowiązanie Instruktorskie, 

- zadbaj, aby przyboczni w gromadach/drużynach twojego hufca otworzyli, 
zrealizowali i zamknęli z wynikiem pozytywnym próbę przewodnikowską oraz 
złożyli Zobowiązanie Instruktorskie, 

- podejmij działania mające na celu włączenie instruktorów, którzy w chwili 
obecnej nie są drużynowymi lub przybocznymi, do pracy wychowawczej jako 
przybocznych konkretnych gromad/drużyn. 

  

Instruktorzy pełniący funkcję drużynowego lub przybocznego stanowią 

50% wszystkich instruktorów z przydziałem służbowym do danego hufca 



Jak realizować Strategię rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na lata 2019-2022? 

 

 

 

18 

 

 
CELE STRATEGICZNE WRAZ Z ZADANIAMI: 

3. Nasi instruktorzy aktywnie podejmują wyzwania płynące z otoczenia  
3.1. Kształtowanie członków organizacji na aktywnych obywateli i patrio-

tów, zaangażowanych w życie społeczności lokalnych oraz odpowie-
dzialnych Europejczyków i obywateli świata. 

3.2. Pogłębienie współpracy ze środowiskiem działania  nawiązanie i rozwi-
janie współpracy z samorządem terytorialnym różnych szczebli, w za-
kresie realizacji działań pożytku publicznego.  

4. Rozwijanie różnych obszarów aktywności w ramach działalności pożytku 
publicznego  
4.1. Podkreślanie wspólnoty interesów z samorządem terytorialnym w ob-

szarze wspierania młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju. 
 
SPOSOBY WYKONANIA ZADAŃ: 

- Zrealizowanie programu pod hasłem „Czuwam!”, którego celem będzie 

kształtowanie postawy służby  niesienia bezinteresownej pomocy w odpo-
wiedzi na dostrzeżone potrzeby (uwrażliwienie członków gromad i drużyn na 

otaczający świat, otwarcie na pomoc innym i pełnienie służby  kształtowa-
nie postaw prospołecznych; przykład własny drużynowych i instruktorów ma-
jących świadomość wychowawczej roli służby), 

- prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, wyjaśniającej ideę 
programu pod hasłem „Czuwam!” i zachęcającej do podjęcia służby na miarę 
potrzeb i możliwości, 

- podsumowanie zrealizowanych działań każdego roku, w ramach ogólnopol-
skiej akcji. 

 
MIERNIKI 

- 80% gromad i drużyn w każdym roku kalendarzowym zrealizowało zadanie 
o charakterze służby, dopasowane do właściwej dla siebie metodyki i odpo-
wiadające na dostrzeżone potrzeby społeczne (zuchy: pożyteczne prace; 
harcerze i harcerze starsi: służba; wędrownicy: służba o stałym charakte-
rze), 

- 80% gromad i drużyn współpracuje ze społecznością lokalną i zrealizowało 
w każdym roku kalendarzowym zadanie, wynikające z potrzeb otoczenia. 

  

OBSZAR STRATEGICZNY: 

ODPOWIEDZIALNI  
SPOŁECZNIE 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- koordynuj udział gromad/drużyn twojego hufca w programie pod hasłem 
„Czuwam!”,  

- zrób w każdym roku kalendarzowym zbiórkę drużynowych, na której zapo-
znasz się z propozycjami realizacji przez gromady/drużyny zadań o charak-
terze służby, odpowiadających na dostrzeżone potrzeby społeczne, 

- zadbaj o promocję realizowanych przez gromady/drużyny działań na stronie 
internetowej hufca, profilach hufca w mediach społecznościowych, w lokal-
nych czasopismach, radiu, telewizji i portalach internetowych. 

 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszystkie gromady/drużyny twojego szczepu/związku drużyn 
wzięły udział w programie pod hasłem „Czuwam!” i w każdym roku kalenda-
rzowym zrealizowały zadanie o charakterze służby, dopasowane do właści-
wej metodyki i odpowiadające na dostrzeżone potrzeby społeczne.  

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- weź udział z gromadą/drużyną w programie pod hasłem „Czuwam!”,  
- zorganizuj zbiórkę, na której ustalisz z członkami twojej gromady/drużyny 

jakie zadanie o charakterze służby, dopasowane do właściwej metodyki i od-
powiadające na dostrzeżone potrzeby społeczne zrealizujecie, 

- koordynuj realizację zadania, 
- włącz do realizacji zadania zastępy/patrole oraz poszczególne zuchy, harce-

rzy, harcerzy starszych i wędrowników, 
- wykorzystaj instrumenty metodyczne przy realizacji zadania, 
- weź z gromadą/drużyną udział każdego roku w ogólnopolskiej akcji, podsu-

mowującej zrealizowane działania, 
- przekaż komendantowi hufca informacje na temat działań podjętych przez 

gromadę/drużynę (opis, zdjęcia, filmy). 
  
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- pomagaj drużynowemu w realizacji programu pod hasłem „Czuwam!”. 
 
Jeżeli jesteś zastępowym lub patrolowym: 

- włącz zastęp/patrol do realizacji zadania o charakterze służby, podjętego 
przez drużynę. 

 
Jeżeli jesteś zuchem, harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem: 

- realizuj razem z gromadą/drużyną zadanie o charakterze służby (zuchy: po-
żyteczną pracę; harcerze i harcerze starsi: służbę; wędrownicy: służbę o sta-
łym charakterze).  

W każdym roku kalendarzowym gromady i drużyny realizują zadanie  
o charakterze służby, dopasowane do właściwej dla siebie metodyki  
i odpowiadające na dostrzeżone potrzeby społeczne  
(zuchy: pożyteczne prace; harcerze i harcerze starsi: służba; wędrownicy: 

służba o stałym charakterze) 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- zrób w każdym roku kalendarzowym zbiórkę drużynowych, na której zapo-
znasz się z propozycjami współpracy gromad/drużyny ze społecznością lokal-
ną i planowanymi zadaniami na rzecz otoczenia, 

- zadbaj o promocję realizowanych przez gromady/drużyny działań na stronie 
internetowej hufca, profilach hufca w mediach społecznościowych, w lokal-
nych czasopismach, radiu, telewizji i portalach internetowych. 

 
Jeżeli jesteś komendantem szczepu lub związku drużyn: 

- dopilnuj, aby wszystkie gromady/drużyny twojego szczepu/związku drużyn 
w każdym roku kalendarzowym współpracowały ze społecznością lokalną 
i zrealizowały zadanie wynikającego z potrzeb otoczenia.  

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- zorganizuj zbiórkę, na której ustalisz z członkami gromady/drużyny formę 
współpracy ze społecznością lokalną i planowane zadanie na rzecz otoczenia, 

- koordynuj realizację zadania, 
- włącz do realizacji zadania zastępy/patrole oraz poszczególne zuchy, harce-

rzy, harcerzy starszych i wędrowników, 
- wykorzystaj instrumenty metodyczne przy realizacji zadania, 
- przekaż komendantowi hufca informacje na temat działań podjętych przez 

gromadę/drużynę (opis, zdjęcia, filmy). 
 
Jeżeli jesteś przybocznym: 

- pomagaj drużynowemu w realizacji zadania na rzecz otoczenia. 
 
Jeżeli jesteś zastępowym lub patrolowym: 

- włącz zastęp/patrol do realizacji zadania na rzecz otoczenia, podjętego 
przez drużynę. 

 
Jeżeli jesteś zuchem, harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem: 

- realizuj razem z gromadą/drużyną zadanie na rzecz otoczenia. 
  

W każdym roku kalendarzowym gromady i drużyny współpracują  
ze społecznością lokalną i realizują zadanie, wynikające  

z potrzeb otoczenia 
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Jeżeli jesteś komendantem hufca: 

- ujmij corocznie postanowienia strategii oraz planu realizacji strategii 
w planie pracy hufca, w tym w planie kształcenia – dopilnuj, aby dokument 
został przyjęty przez komendę hufca w terminie do 31 stycznia danego roku 
(w 2019 r. do 31 maja), 

- dopilnuj, aby z realizacji planu pracy hufca, w tym planu kształcenia, 
komenda hufca przyjęła corocznie sprawozdanie w terminie do 31 stycznia 
roku następnego, 

- przekaż plan pracy hufca wraz z planem kształcenia oraz sprawozdanie 
z jego realizacji do komendy chorągwi, w termin do 28 lutego każdego roku, 

- składaj w odpowiednich terminach raporty związane realizacją Rządowego 
Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS), 

- wypełniaj w odpowiednich terminach Arkusz Analizy Hufca oraz przekazuj 
władzom chorągwi i władzom naczelnym inne wymagane dane 
sprawozdawcze. 

 
Jeżeli jesteś drużynowym: 

- przekaż do komendy hufca, w terminie do 31 grudnia każdego roku, dane do-
tyczące realizacji strategii w Twojej gromadzie/drużynie, niezbędne do 
przygotowania sprawozdania i planu pracy hufca na kolejny rok. 

POZYSKANIE DANYCH 
ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ STRATEGII 



 


