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Wielkopolskiej ZHP z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ochrony tożsamości ZHP w
działaniach chorągwi, raport w zakresie objętym uchwałą:
- diagnoza dotyczącą organizowania przez instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
działalności harcerskiej m.in. z wykorzystaniem mundurów i innych symboli harcerskich, w
ramach innych niż ZHP struktur organizacyjnych i poza nadzorem wybranych na zjazdach
władz ZHP,
Przypadki takie zarejestrowano w trzech środowiskach:
1. Hufiec ZHP Poznań Rejon
2. Hufiec ZHP Krotoszyn
3. Hufiec ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej
Ad. 1 W przypadku hufca ZHP Poznań Rejon sprawa dotyczy działalności Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa Skaut, (w środowiskach Buk oraz Stęszew), gdzie Stowarzyszenie
przejęło na siebie organizację obozów. Aktualnie trwają rozmowy na temat zmiany
przydziału służbowego środowisk Buk i Stęszew do Hufca ZHP Nowy Tomyśl. Jednym z
warunków wymaganych przy ewentualnej zmianie jest zaprzestanie prowadzenia działalności
harcerskiej poprzez Stowarzyszenie.
Ad. 2 W przypadku Hufca ZHP Krotoszyn sprawa dotyczy Askalon Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Krotoszyńskiej. W praktyce cała aktywność programowa Hufca
została przeniesiona w wymiarze finansowym do Stowarzyszenia. W dniu 10.03 Komendant
Chorągwi wraz ze Skarbnikiem Chorągwi oraz dh hm W. Celerem odbyli spotkanie z
Komendą Hufca ZHP Krotoszyn.

Wśród poruszonych tematów była m. in sprawa

Stowarzyszenia Askalon. Formalnym powodem rozliczania działalności harcerskiej w
Stowarzyszeniu jest stanowisko władz samorządowych, które nie godzą na przekazywanie

środków finansowych do podmiotów nie mających siedziby na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn
Ad. 3 W przypadku Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej sprawa dotyczy Stowarzyszenia
harcerskiej Przygody i Podróży ESKAPADA. W ramach aktywności tego Stowarzyszenia
Harcerze Szczepu w Mikstacie odbyli wyprawę promową do Szwecji, częściowo
wykorzystując elementy umundurowania ZHP. Brak innych przykładów tego typu działań
Wyeliminowanie tego typu zachowań nie jest proste. Nie ułatwia też tego sposób zarządzania
majątkiem na poziomie centralnym. Propozycje działań mających na celu wyeliminowanie
tego typu sytuacji wraz z harmonogramem ich wdrożenia także w przyszłości, (do zapoznania
i przedyskutowania z Komendami Hufców):
1. Bieżący monitoring (w tym wyjaśnianie konsekwencji wychodzenia poza organizację)
– działanie ciągłe.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej o możliwych konsekwencjach (wynikających
pośrednio z Instrukcji HALiZ GK ZHP) – działanie ciągłe, szczególnie
intensyfikowane podczas zbiórek Komendantów Hufców i instruktażach przed
obozowych
3. Uchylanie rozkazów Komendantów Hufców, jeśli zostaną wydane na formach
organizowanych poza strukturami ZHP jak również nie uznawaniu takich form jako
realizujących zadania na stopnie instruktorskie (działanie bieżące)
4. Wprowadzenie

wymogu

“zatwierdzenia/kontrasygnaty/opiniowania”

umów

zawieranych przez Stowarzyszenia, Związki, Kluby wspierające środowiska
harcerskie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z jednoznacznym określeniem beneficjenta
tych umów.
5. Bezwzględny zakaz jednoczesnego reprezentowania obu stron umowy przez
Instruktorów ZHP.
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