Uchwała nr 24/IV Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny realizacji planu pracy
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na rok 2019

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 4 Statutu ZHP uchwala się, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
1. Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pozytywnie ocenia realizację planu pracy
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na rok 2019, w tym planu kształcenia.
2. Rada Chorągwi składa podziękowanie wszystkim instruktorkom i instruktorom zespołów i referatów oraz pełniącym samodzielne funkcje w chorągwi,
których służba przyczyniła się do realizacji planu.
3. Rada Chorągwi składa podziękowanie Komendantowi Chorągwi i członkom
Komendy Chorągwi za realizację planu.
4. Szczegółowa ocena realizacji zadań określonych w planie, została ujęta
w pkt. 5-38 uchwały.
II. Postanowienia szczegółowe
5. W odniesieniu do Komendant Chorągwi hm. Tomasza Kujaczyńskiego,
Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań, z poniższymi zastrzeżeniami,
- nie dysponuje informacjami, jaki wpływ na chorągiew miało uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych, wojewódzkich i państwowych, udział w pracach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także udział w odprawach ZHP na szczeblu
centralnym,
- z niepokojem odnotowuje brak realizacji zaplanowanego zadania przez
podległego w strukturze organizacyjnej Pełnomocnika ds. programu
wsparcia hufców,
- odnotowuje brak podstawowych informacji na temat realizacji zaplanowanych zadań przez podległego w strukturze organizacyjnej Kapelana,
- odnotowuje brak podstawowych informacji na temat realizacji zaplanowanych zadań przez podległego w strukturze organizacyjnej Pełnomocnika ds. zagranicznych / Zespołu Współpracy Zagranicznej,

- dostrzega wyczerpanie formuły funkcjonowania przez podległy
w strukturze organizacyjnej Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży,
- odnotowuje brak podstawowych informacji na temat realizacji zaplanowanych zadań przez podległego w strukturze organizacyjnej Kronikarza,
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanego zadania przez podległego
w strukturze organizacyjnej Pełnomocnika ds. ośrodków i baz obozowych,
- odnotowuje brak podstawowych informacji na temat realizacji zaplanowanych zdań przez podległą w strukturze organizacyjnej Radę Przyjaciół
Harcerstwa.
6. W odniesieniu do Skarbnika Chorągwi, Zastępcy Komendanta Chorągwi
hm. Wieńczysława Celera, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
7. W odniesieniu do zastępczyni Komendanta Chorągwi hm. Kingi Pelec,
Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań, z poniższymi zastrzeżeniami,
- z niepokojem odnotowuje brak realizacji zaplanowanych zadań przez
podległy w strukturze organizacyjnej Referat Harcerskiego,
- z niepokojem odnotowuje brak realizacji zaplanowanych zadań przez
podległy w strukturze organizacyjnej Referat Specjalności.
8. W odniesieniu do zastępczyni Komendanta Chorągwi hm. Ingi RusinSiwiak, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań, z poniższym zastrzeżeniem,
- z niepokojem odnotowuje brak zakończenia w pierwszym roku realizacji
Strategii rozwoju chorągwi prac dotyczących określenia potrzeb oraz
działań w zakresie pracy z kadrą.
9. W odniesieniu do zastępczyni Komendanta Chorągwi phm. Anity Walachowskiej, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań, z poniższym zastrzeżeniem,
- nie dysponuje informacjami, w jaki sposób promowano wiedzę o prawach osób wykonujących pracę wolontariacką.
10. W odniesieniu do członkini Komendy Chorągwi phm. Marianny Kłos, Rada
Chorągwi:
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- odnotowuje brak udziału w spotkaniu członków komend chorągwi odpowiedzialnych za promocja i wizerunek w trakcie Zlotu Kadry 2019,
- odnotowuje brak dokonania audytu promocyjno-wizerunkowego chorągwi
i opracowania raportu z wnioskami na kolejny rok kalendarzowy,
- odnotowuje brak przygotowania i wydania materiału dotyczącego akcji
naborowej w gromadach i drużynach,
- odnotowuje brak przygotowania i wydania na potrzeby chorągwi materiału z okazji 80. rocznica powołania Szarych Szeregów,
- z niepokojem odnotowuje brak realizacji części zaplanowanych zadań
przez podległy w strukturze organizacyjnej Zespół ds. promocji.
11. W odniesieniu do Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów”, Rada Chorągwi:

- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- przyjmuje do wiadomości brak organizacji warsztatu doskonalącego dla
szczepowych oraz warsztatów dla namiestników w związku z realizacją
przez Zespół Programowy serii warsztatów „Programator”, dedykowanych podobnej grupie docelowej oraz o podobnych treściach,
- przyjmuje do wiadomości zmianę organizacji kurs przewodnikowskiego
60+ na kurs podharcmistrzowski 60+,
- odnotowuje brak organizacji warsztatów „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej”,
- z niepokojem odnotowuje brak organizacji konferencji harcmistrzowskiej na temat potencjału kadry.
12. W odniesieniu do Komisji Stopni Instruktorskich, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
13. W odniesieniu do Referatu Zuchowego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- uważa za konieczne upowszechnienie poradnika „ABC Zuchmistrza”
po niezbędnych korektach i opracowaniu szaty graficznej.
14. W odniesieniu do Referatu Harcerskiego, Rada Chorągwi:
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- odnotowuje brak organizacji Kursu Drużynowych Harcerskich „Be Prepared”,
- odnotowuje brak organizacji Wielkopolskiego Weekendu Kadry Drużyn
Harcerskich „Granatowy Szał”,
- odnotowuje brak organizacji internetowej gry tematycznej dla drużyn.
15. W odniesieniu do Referatu Starszoharcerskiego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- odnotowuje brak organizacji biwaku liderów starszoharcerskich „Hike
Smart” o charakterze warsztatowo-programowym dla przybocznych, drużynowych i namiestników pracujących z metodyką starszoharcerską.
16. W odniesieniu do Referatu Wędrowniczego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
17. W odniesieniu do Referatu Nieprzetartego Szlaku, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
18. W odniesieniu do Referatu Specjalności, Rada Chorągwi:
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- odnotowuje brak przeprowadzenie akcji promocyjnej specjalności harcerskich „Czas na Specjalności” w trakcie wZlotu,
- odnotowuje brak organizacji zlotu-biwaku jednostek specjalności wodnej
i żeglarskiej,
- odnotowuje brak organizacji warsztatów jednostek Harcerskiej Służby
Zabezpieczenia,
- odnotowuje brak organizacji zawodów strzeleckich - zdobywania Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej.
19. W odniesieniu do Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej
i Seniorów, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
20. W odniesieniu do Inspektoratu Ratownictwa Medycznego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
21. W odniesieniu do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,

- zwraca się o zintensyfikowanie działań związanych z promowaniem zdobywania Tytułu i „Odznaki Grunwaldzkiej” przez jednostki chorągwi.
22. W odniesieniu do Zespołu Programowego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
23. W odniesieniu do Pełnomocnika ds. programu wsparcia hufców, Rada
Chorągwi:
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanego zadania,
- odnotowuje brak stworzenie zespołu wsparcia szczepów i hufców oraz
kadry programowej,
- odnotowuje brak dokonania analizy i opracowania raportu w zakresie
wsparcia wszystkich hufców w chorągwi.
24. W odniesieniu do Pełnomocnika ds. realizacji uchwały Zjazdu Chorągwi
w sprawie działań etycznych środowiskowo, Rada Chorągwi:
- dostrzega pozytywne działania w zakresie realizacji uchwały,
- odnotowuje brak organizacji cyklicznych warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju,
- odnotowuje brak opracowania materiałów wspierających drużynowego
w prowadzeniu zajęć z dziećmi obejmujących tematykę środowiskową.
25. W odniesieniu do Zespołu Wychowania Duchowego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- odnotowuje brak organizacji warsztatów „Poznaj swoją drogę” oraz biwaku motywacyjnego.
26. W odniesieniu do Kapelana, Rada Chorągwi:
- nie dysponuje podstawowymi informacjami na temat realizacji zaplanowanych zdań: odprawiania harcerskich mszy świętych w trakcie obozów,
zlotów, złazów; organizacji spotkania z kapelanami hufców i środowisk
harcerskich oraz cyklicznych spotkań z Zespołem Wychowania Duchowego,
- zwraca się do Kapelana o podjęcie nowych działań na rzecz rozwoju duchowego i religijnego członków chorągwi oraz współudział w ich wychowaniu do odpowiedzialności i społecznej dojrzałości.
27. W odniesieniu do Drużyny Reprezentacyjnej, Rada Chorągwi:
- pozytywie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
28. W odniesieniu do Zespołu ds. Promocji, Rada Chorągwi:
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań,
- odnotowuje brak aktualizacji dokumentacji w zakresie promocji,
- odnotowuje brak efektów związanych z rozpoczęciem prac nad stworzeniem strategii komunikacji,
- odnotowuje brak udział w Forum Promocji i Komunikacji w Toruniu,
- odnotowuje brak udział w spotkaniu warsztatowym – przygotowaniu
do wdrożenia katalogu identyfikacji wizualnej,
- odnotowuje brak opublikowania katalogu identyfikacji wizualnej chorągwi.
29. W odniesieniu do Pełnomocnika ds. zagranicznych / Zespołu Współpracy
Zagranicznej, Rada Chorągwi:
- nie dysponuje podstawowymi informacjami na temat wspierania jednostek harcerskich w realizacji działalności międzynarodowej,
- nie dysponuje podstawowymi informacjami na temat udziału w spotkaniach pełnomocników ds. zagranicznych,
- negatywnie ocenia brak przeprowadzenie reorganizacji zespołu.

30. W odniesieniu do Wielkopolskiego Ośrodka Europejskiej Współpracy Młodzieży, Rada Chorągwi:
- zwraca się ponownie do Komendy Chorągwi o rozważenie likwidacji
ośrodka, z uwagi na wyczerpanie formuły jego funkcjonowania i włączenie jego zadań do kompetencji pełnomocnika ds. zagranicznych / Zespołu Współpracy Zagranicznej.
31. W odniesieniu do Komisji Historycznej, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
32. W odniesieniu do Kronikarza, Rada Chorągwi:
- nie dysponuje podstawowymi informacjami na temat realizacji zaplanowanych zadań,
- zwraca się ponownie do Komendy Chorągwi o rozważenie włączenia Kronikarza w skład Komisji Historycznej.
33. W odniesieniu do Szefa Biura, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenie realizację zaplanowanych zadań.
34. W odniesieniu do Wydziału Finansowego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
35. W odniesieniu do Koordynatora Programu ROHiS, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenia realizację zaplanowanych zadań.
36. W odniesieniu do Pełnomocnik ds. ośrodków i baz obozowych, Rada Chorągwi:
- negatywnie ocenia realizację zaplanowanego zadania.
37. W odniesieniu do Rady Przyjaciół Harcerstwa, Rada Chorągwi:
- nie dysponuje podstawowymi informacjami na temat działalności przyjaciół harcerstwa,
- negatywnie ocenia brak odzwierciedlenia w rozkazie Komendanta Chorągwi zmian, które nastąpiły w składzie rady w lutym 2019 r.,
- zwraca się do Komendy Chorągwi o podjęcie działań w celu rozbudowy
ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi.
38. W odniesieniu do Zespołu ds. wsparcia technicznego, Rada Chorągwi:
- pozytywnie ocenie realizację zaplanowanego zadania.
III. Postanowienia końcowe
39. Sprawozdanie z wykonania planu, przygotowane przez Komendę Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP, stanowi załącznik do uchwały.
40. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
hm. Rafał M. Socha

Załącznik do uchwały nr 24/IV Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
z dnia 5 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRACY CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
WRAZ Z PLANEM KSZTAŁCENIA ZA ROK 2019
z poprawkami i uzupełnieniami
(załącznik do uchwały nr 1/V/2020 Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 28 maja 2020 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zgodnie z § 34 Statutu ZHP, Chorągiew Wielkopolska ZHP:
1) jest terytorialną wspólnotą 40 hufców działających na terenie województwa wielkopolskiego (39 hufców) i województwa lubuskiego (1 hufiec),
2) posiada osobowość prawną,
3) tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez:
- budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców,
- wzmacnianie działalności programowej i metodycznej,
- kształcenie kadry instruktorskiej,
- pracę z instruktorami, zwłaszcza z instruktorami komend hufców,
- koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi,
- współpracę z władzami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
- pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na wsparcie działań hufców i jednostek organizacyjnych chorągwi,
4) tworzy odpowiednie referaty i zespoły w celu realizacji swoich zadań.
2. W skład Komendy Chorągwi wchodzi 6 instruktorów:
- hm. Tomasz Kujaczyński – komendant chorągwi,
- hm. Wieńczysław Celer – zastępca komendanta chorągwi, skarbnik chorągwi,

-

hm. Kinga Pelec – zastępczyni komendanta ds. programowych,
hm. Inga Rusin – zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą,
phm. Anita Walachowska – zastępczyni komendanta ds. wspierania wydarzeń,
phm. Marianna Kłos – członkini komendy ds. promocji i wizerunku.

3. Plan pracy chorągwi zawiera informacje o zadaniach:
a. członków komendy chorągwi,
b. wynikających z realizacji Strategii rozwoju chorągwi,
c. zespołów, referatów oraz funkcyjnych na poziomie chorągwi:
1) Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów”,
2) Komisji Stopni Instruktorskich,
3) Referatu Zuchowego,
4) Referatu Harcerskiego,
5) Referatu Starszoharcerskiego,
6) Referatu Wędrowniczego,
7) Referatu Nieprzetartego Szlaku,
8) Referatu Specjalności,
9) Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów,
10) Inspektoratu Ratownictwa Medycznego,
11) Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich,
12) Zespołu ds. Programu,
13) Pełnomocnika ds. programu wsparcia hufców,
14) Pełnomocnika ds. realizacji uchwały Zjazdu Chorągwi w sprawie działań etycznych środowiskowo,
15) Zespołu Wychowania Duchowego,
16) Kapelana,
17) Drużyny Reprezentacyjnej,
18) Zespołu ds. Promocji
19) Pełnomocnika ds. zagranicznych / Zespołu Współpracy Zagranicznej,
20) Wielkopolskiego Ośrodka Europejskiej Współpracy Młodzieży,
21) Komisji Historycznej,
22) Kronikarza,
23) Biura Chorągwi,

24)
25)
26)
27)
28)

Wydziału Finansowego,
Koordynatora Programu ROHiS,
Pełnomocnika ds. ośrodków i baz obozowych,
Rady Przyjaciół Harcerstwa,
Zespołu ds. wsparcia technicznego.

4. Plan kształcenia chorągwi stanowią zadania Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów” oraz zadania o charakterze kształceniowym realizowane przez inne zespoły, referaty oraz funkcyjnych.

II. ZADANIA CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI
1. Komendant Chorągwi - hm. Tomasz Kujaczyński
Zakres kompetencji:
określony w § 61 Statutu ZHP
Lp. Zadanie
Sposób realizacji
1.
Kierowanie pracą Komendy
Konsultowanie bieżących spraw chorągwi
Chorągwi
z członkami komendy

2.

Kierowanie bieżącą działalnością chorągwi

Termin
cały rok

Stopień realizacji
Bieżący monitoring i wymiana informacji

Systematyczne organizowanie zebrań komendy chorągwi
Koordynowanie całości działań związanych
z realizacją Strategii rozwoju chorągwi

cały rok

9 posiedzeń Komendy Chorągwi

cały rok

Bieżący monitoring i współpraca z członkami: Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskiego oraz Komendy, spotkania z zespołami (5)

Koordynowanie całości działań związanych
z realizacją planu pracy chorągwi wraz
z planem kształcenia

cały rok

j.w

Bieżący kontakt z komendantami hufców

cały rok

Realizowane w ciągu roku podczas spotkań osobistych bądź telefonicznych

Organizowanie odpraw komendantów hufców

raz
na kwartał

4 spotkania (w tym dwa wyjazdowe)

Nadzorowanie działalności komend hufców

cały rok

We współpracy ze Skarbnikiem, Szefem Biura oraz Księgowością
bieżący monitoring i ewentualne interwencje

Nadzorowanie przebiegu zjazdów hufców
3.

4.
5.

Reprezentowanie chorągwi

Wydawanie rozkazów
Zarządzanie majątkiem chorągwi i prowadzenie gospodarki
finansowej

Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych, wojewódzkich i państwowych

III-XII
cały rok

Udział osobisty, wskazanie pełnomocników
Spotkania z:
Prezydentem RP, ministrem A. Derą, Marszałkiem Województwa M.
Woźniakiem, Członkiem Zarządu Województwa M. Wodzińską, Wojewodą Wielkopolskim Z. Hofmanem, v-ce prezydentami miasta J.
Solarskim i M. Wiśniewskim,

Udział w odprawach ZHP na szczeblu centralnym

cały rok

Udział w pracach Wielkopolskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Systematyczne wydawanie rozkazów
Współpraca w zakresie majątku chorągwi
i prowadzenia gospodarki finansowej ze
Skarbnikiem Chorągwi i Wydziałem Finansowym

cały rok

Udział w spotkaniach, konsultowanie aktów prawa lokalnego

cały rok
cały rok

23 rozkazy
Monitoring i bieżący kontakt ze Skarbnikiem

Planowanie i realizowanie budżetu chorągwi oraz gospodarki majątkiem wspólnie
ze Skarbnikiem Chorągwi

cały rok

Jw.

Nadzorowanie działalności w zakresie
przewozów autokarowych

cały rok

jw

2. Skarbnik Chorągwi, Zastępca Komendanta Chorągwi - hm. Wieńczysław Celer
Zakres kompetencji:
majątek
Lp. Zadanie
6.
Zarządzanie majątkiem chorągwi i prowadzenie gospodarki
finansowej

i gospodarka chorągwi
Sposób realizacji
Podejmowanie wspólnie z Komendantem
Chorągwi decyzji w zakresie majątku
chorągwi i prowadzenia gospodarki finansowej

Termin
cały rok

cały rok
Kierowanie bieżącą działalnością finan-

Stopień realizacji
W trakcie roku zgodnie ze wskazanym sposobem realizacji podejmowano decyzje służące gromadzeniu składników majątkowych w tym
środków pieniężnych na poziomie Chorągwi oraz delegowano zadania
dla Komendantów i Skarbników Hufców poprzez udzielanie pełnomocnictw
Wszystkie zadania związane z zarządzaniem majątkiem i gospodarką

sową i gospodarczą Komendy Chorągwi

finansową prowadzone były na bieżąco
cały rok

Planowanie i realizowanie budżetu chorągwi oraz gospodarki majątkiem wspólnie z Komendantem Chorągwi

Prowadzono okresową analizę realizacji przychodów i kosztów z
uwzględnieniem wskaźników budżetowych
cały rok

Prowadzenie rozliczeń z dostawcami
i usługodawcami oraz w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń publiczno-prawnych
7.

8.

9.

Nadzorowanie funkcjonowania
systemu finansowo-księgowego
w chorągwi

Organizacja warsztatów dla osób rozpoczynających prowadzenie sprawozdawczości finansowej w hufcach

XII

XII

Wdrożenie elektronicznego
systemu ewidencji majątku
chorągwi

Organizacja warsztatów dla osób zaawansowanych w prowadzenie sprawozdawczości finansowej w hufcach z konsultacjami i wdrożeniem narzędzi programu Optima
Wyłonienie instruktora odpowiedzialnego
za elektroniczny system ewidencji majątku w chorągwi

Zbieranie składek członkowskich

V-VII, X

Porządkowanie dotychczasowej ewidencji majątku

V-VII, X

Likwidacja-kasacja nieużytkowanego
i zużytego sprzętu

V-VII, X

Utworzenie plików-wykazów składników
majątkowych i importowanie ich do programu Optima
Kwartalne naliczania i monitorowanie
zbierania składek członkowskich oraz ich
przepływu między szczeblami organizacji

V-VII, X
III, VI, IX,
XII

Zgodnie z kalendarzem comiesięczne procesy operacyjne w celu
rozliczenia z dostawcami a także z pracownikami i osobami realizującymi zadania w ramach umów cywilno-prawnych.
Działania warsztatowe zastąpiono indywidualnymi instruktażami a
także konsultacjami z uwagi na jesienne Zjazdy Hufców i zmiany na
funkcjach skarbników Hufców. Z gronem nowych skarbników rozpoczęto pracę od 11 stycznia 2020 troku.
Podczas zbiórek okresowych z Komendantami Hufców tematy finansowo-gospodarcze realizowano poprzez przekazywanie zmian w
przepisach, a także w formie konsultacji (jak np.sprawa składek
członkowskich
zadania podjął się skarbnik Hufca Poznań - Śródmieście.

Przygotowano plik do wprowadzania składników majątkowych, odbyto spotkanie instruktażowe z przedstawicielem firmy wdrożeniowej
programu OPTIMA
Rozpoczęto porządkowanie ewidencji, poprzez likwidację i kasację
zużytego sprzętu, proces trwa nadal w Hufcach
Na obecnym etapie pliki będą wypełniane dopiero w Hufcach w roku
2020, prace spowolniły w związku ze zmianą na funkcji skarbnika
Chorągwi
Zadanie realizowano zgodnie ze sposobem realizacji wskazanym
obok

10.

Realizacja Programu Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych

Wdrażanie programu ROHiS w edycji
roku 2019

III-XII

Realizację powierzono pełnomocnikowi ds.ROHiS wraz z zastępcą
Komendanta Chorągwi ds. programu oraz skarbnikiem Chorągwi

Ocena wniosków infrastrukturalnych

III-XII
III-XII

WYŁONIONO 13 Hufców do realizacji zadań infrastrukturalnych
Projekty zostały zrealizowane
Zbieraniem dokumentacji i monitorowaniem przebiegu realizacji
projektów w ramach ROHiS zajęła się jedna instruktorka. Od 13 listopada nadzór przejął nowy skarbnik Chorągwi
Nadzór polegał na comiesięcznej analizie wydatkowanych środków
realizacji obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników Projektu a także na sprawdzeniu i zatwierdzeniu do wysyłki
okresowych sprawozdań do Instytucji Zarządzającej Projektem
Przyjmowanie zleceń, obsługa logistyczna klientów, realizowanie
zadań dyspozytora

11.

Realizacja projektu „Wielkopolskie Podwórka”

Nadzorowanie procesu organizacyjnego
i finansowego realizacji zadań w ramach
programu
Nadzorowanie realizacji harmonogramu
projektu „Wielkopolskie Podwórka”

12.

Prowadzenie działalność w zakresie usług autokarowych

Koordynowanie działalności w zakresie
usług autokarowych

cały rok

Przegląd i analiza stanu technicznego
autokarów

XI-XII

13.

Opiniowanie działalności hufców

Określenie planu działalności w zakresie
usług autokarowych na kolejne lata i
potrzeb w tym zakresie
Przygotowywanie opinii dotyczącej działalności finansowo-gospodarczej hufców
za okres kadencji

cały rok

Kwartalna analiza potrzeb wyposażeniowych i akcesoriów autokarowych, celem utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego
taboru
XI-XII
W związku z zakończeniem okresu leasingu podjęto prace na rzecz
wzięcia w leasing nowego autokaru celem utrzymania na rynku dobrego poziomu i jakości usług w przewozach okazjonalnych
V-VI, IX-XI Skarbnik Chorągwi przygotował opinię na Zjazdy 40 Hufców dla każdego Hufca indywidualnie uwzględniając:
-sprawozdawczość finansową
-pozyskiwanie środków w tym 1% oraz info o ROHiS
-efektywność posiadania i użytkowania baz obozowych
-pracę ze składką członkowską

3. Zastępczyni Komendanta Chorągwi - hm. Kinga Pelec
Zakres kompetencji:
program
Lp.
Zadanie
14.
Współpraca z instruktorami
ds. programu w hufcach

chorągwi
Sposób realizacji
Udzielanie pomocy instruktorom ds. programu w hufcach i nadzorowanie ich
działalności
Organizacja indywidualnych spotkań
z instruktorami ds. programu w hufcach,

Termin
cały rok

cały rok

Stopień realizacji
Stały kontakt z programowcami z większości Hufców

Spotkanie z Hufcem Rawicz, Oborniki, Ziemia Ostrzeszowska

szczególnie potrzebującymi wsparcia
Organizacja spotkań z instruktorami
ds. programu w hufcach w trakcie odpraw komendantów hufców
Organizacja cyklicznych warsztatów dla
instruktorów ds. programu w hufcach pod
hasłem „Programator”

Współpraca zespołów chorągwianych, w tym referatów
metodycznych

15.

Organizacja Zlotu Chorągwi

raz
na kwartał
III, XI

Odbyły się trzy spotkania z programowcami w ramach odpraw
komendantów Hufców
Programator – 11.03.2019 w Koninie. W wyniku potrzeb środowisk
powstały jednodniowe warsztaty kierowane do kadry instruktorskiej hufców / szefów programu, członków komend hufców, namiestników, szczepowych/ Celem było zorganizowanie różnorodnych form w jednym dniu jako pomysły do wykorzystania w środowiskach hufców.
Pomoc w reorganizacji referatu HARCERSKIEGO . Zmobilizowanie
zespołu do działania. Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie
naboru do referatu. Przekazanie referatu nowemu szefowi.

Koordynowanie działalności zespołów
chorągwianych, w tym referatów metodycznych w zakresie realizacji celów
programowych oraz wspieranie ich w
działaniach wewnętrznych

cały rok

Organizowanie cyklicznych spotkań zespołów chorągwianych, w tym referatów
metodycznych

raz
na kwartał

Opracowanie razem z referatami zadań
dla każdej metodyki w zakresie zdobywania wyróżnika „Trefl Powstańczy”

III-VI

Po wspólnej dyskusji referaty otrzymały swobodę w tym zakresie.
Pracowały z tematem. Niebawem materiał zostanie zakończony i
wprowadzony w życie.

IV-VI

Podjęto wspólnie decyzje o przygotowaniu i przeprowadzeniu
działań samodzielnie w każdym referacie
Współpraca z powołanym sztabem Zlotu. Przygotowanie “Biało
Czerwonej Strefy” - skoordynowanie przeprowadzenia zajęć na
bazie zuchowej. Przygotowanie wystawy zadań przedzlotowych
środowisk biorących udział w Zlocie. Organizacja wystawy odznaczeń pamiątkowych na terenie dowództwa Drugiego skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Przygotowanie certyfikatów i odznaczeń z
okazji 100-lecia Powstania Wlkp. i 50-lecia nadania imienia Chorą-

Opracowanie razem z referatami zadań
dla każdej metodyki, przygotowujących
do 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów
Koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Zlotu
Chorągwi

Praca z referatem NS w kierunku przekazania nowemu szefowi.
Praca nad zintegrowaniem środowisk NS na terenie Chorągwi.

II

Odbywały się cyklicznie

16.

17.

18.

19.

Planowanie pracy hufców

Koordynowanie weryfikacji
planów pracy placówek Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej
Koordynowanie programu
dotacyjnego Narodowego Instytutu Wolności (zadanie
wspólne z hm. Ingą RusinSiwiak)

Tworzenie nowych i realizacja
istniejących inicjatyw programowych chorągwi

Przeprowadzenie warsztatów
z planowania pracy hufców

VI

gwi Wlkp. Udział w uroczystościach głównych Zlotu / otwarcie
zlotu, apel pod pomnikiem Powstańców i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, spotkanie RPH, uroczysty apel/. Rozpoczęcie pracy
nad kontynuacja pracy z bohaterem chorągwi.
Odbyły się w tym temacie trzy spotkania w ramach odpraw komend Hufców / 2 x w Poznaniu oraz w Jarocin / dwie grupy programowców z osobnymi planami działania/

Indywidualne konsultacje i wsparcie dla
hufców w zakresie planowania pracy

cały rok

Konsultacja planów pracy placówek Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej we
współpracy z zespołem ds. weryfikacji
planów
Przygotowanie hufców do udziału w programie

I-II, V-VIII

cały rok

Spotkanie informacyjne dla hufców podczas odprawy komendantów

Wsparcie realizacji projektów i ich podsumowania

cały rok

Koordynacja , konsultacja przede wszystkim telefoniczna

Nadzór nad dokumentacją programu

cały rok

Przygotowanie części sprawozdania dotyczącego projektów szkoleniowych
Warsztaty odbyły się w Hufcach Jarocin , Mosina, Koźmin , Z materiałów korzystała jedna ze szkół poznańskich.

Odbyły się Konsultacje oraz wsparcie otrzymały hufce; Jarocin,
Rawicz, .Oborniki .Chodzież
Stała współpraca z powołanym zespołem. Rozwiazywanie “trudnych przypadków”

Koordynowanie realizacji programu „Nie
należy dłużej czekać” (warsztaty
i imprezy w hufcach)

w zależności od potrzeb

Koordynowanie realizacji programu „Mowa nienawiści”

X

Propozycja Centralna . Program nie został zrealizowany

Organizacja wspólnie z Radą Przyjaciół
Harcerstwa Chorągwianego Balu Niepodległościowego / Gali Drużynowych

XI

Przedsięwzięcie zostało przeniesione na pierwszą połowę roku
2020

II

Przeprowadzono chorągwianą część uroczystości w ramach plebiscytu GK “ Niezwyczajnych”

Organizacja chorągwianej Gali Niezwyczajnych

20.

21.

Kształtowanie pożądanych
wzorców osobowych instruktorów (w tym rozwijanie świadomości i postaw instruktorów
wobec środowiska naturalnego) poprzez osobisty przykład
instruktorski, wzmocnienie
roli opiekuna próby oraz świadomą pracę z kadrą
w hufcach/chorągwi
Drużyny i gromady działają
metodą harcerską zgodnie z
zasadami określonymi w Harcerskim Systemie Wychowawczym

22.

Kształtowanie członków organizacji na aktywnych obywateli i patriotów, zaangażowanych w życie społeczności
lokalnych oraz odpowiedzialnych Europejczyków i obywateli świata

23.

Pogłębienie współpracy ze
środowiskiem działania – nawiązanie i rozwijanie współpracy z samorządem terytorialnym różnych szczebli, w
zakresie realizacji działań
pożytku publicznego

Koordynowanie działań w zakresie motywowania drużynowych i kandydatów na
drużynowych przez komendantów
i członków komend hufców m.in. w zakresie zdobywania stopni instruktorskich

VII-XII

Opracowanie kampanii promującej zdobywanie gwiazdek zuchowych i stopni
harcerskich, funkcjonowanie zastępów i
patroli, realizację programu gromad i
drużyn poza harcówką oraz organizowanie samodzielnych programowo obozów
pod namiotami

VII-XII

Koordynowanie wdrożenie kampanii
przez komendy hufców
Zrealizowanie programu pod hasłem
„Czuwam!”, którego celem będzie
kształtowanie postawy służby niesienia
bezinteresownej pomocy w odpowiedzi
na dostrzeżone potrzeby (uwrażliwienie
członków gromad i drużyn na otaczający
świat, otwarcie na pomoc innym i pełnienie służby kształtowanie postaw prospołecznych; przykład własny drużynowych i instruktorów mających świadomość wychowawczej roli służby)
Przeprowadzenie kampanii w mediach
społecznościowych, wyjaśniającej ideę
programu pod hasłem „Czuwam!” i zachęcającej do podjęcia służby na miarę
potrzeb i możliwości

VII-XII

Podsumowanie zrealizowanych działań

VII-XII

Współpraca z Chorągwiana Szkołą Wodzów. Organizacja wspólnych
bloków pracy z kadrą w ramach odpraw komend Hufców.
Współpraca z namiestnictwami poprzez referaty Chorągwi i programowców Hufców.
Rozpoczęcie współpracy z KSI w kierunku proponowania zadań do
prób na stopnie instruktorskie.

W związku z wprowadzanymi zmianami instrumentów metodycznych / GK/ kampania nie odbyła się.

VII-XII

Propozycja centralna. Z uwagi na Zjazdy wyborcze w Hufcach
program nie został zrealizowany.
Przeniesiony na pierwszy kwartał 2020

VII-XII
Propozycja centralna. Z uwagi na Zjazdy wyborcze w Hufcach
program nie został zrealizowany.
Przeniesiony na pierwszy kwartał 2020

w ramach ogólnopolskiej akcji
DODATKOWE DZIAŁANIA

VIII

VI Zlot Kadry ZHP w Perkoz. Prowadzenie zastępu oraz zajęć metodycznych w ramach Kursu Komendantów Hufców
Współpraca z hufcami organizującymi przedsięwzięcia pod patronatem Chorągwi
Wsparcie programowe organizacji Obozu Międzynarodowego „ TO
CO NAS ŁĄCZY – POLSKA” organizowanego wspólnie z UM
Reprezentowanie Chorągwi na uroczystościach państwowych na
Litwie organizowanych przez Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych
Uczestnictwo w wyprawie na Monte Cassino
Reprezentowanie Chorągwi na spotkaniach w Hufcach , GK, uroczystościach państwowych

4. Zastępczyni Komendanta Chorągwi - hm. Inga Rusin-Siwiak
Zakres kompetencji:
praca z kadrą w chorągwi
Lp.
Zadanie
Sposób realizacji
24.
Współpraca z Komisją Stopni
Bieżące spotkania z podległymi zespołami
Instruktorskich chorągwi oraz
oraz koordynacja planów ich pracy
Szkołą Instruktorska „Szkoła
Wodzów” w zakresie realizacji
celów kształceniowych chorągwi oraz wspieranie ich działań
25.
Współpraca z hufcowymi i
Bieżące spotkania z podległymi zespołami
między hufcowymi zespołami
oraz koordynacja planów ich pracy
ds. kształcenia i pracy z kadrą
wspierając je w zakresie reInicjowanie przedsięwzięć kształcenioalizacji celów z zakresu
wych i warsztatów z zakresu pracy z kakształcenia w hufcu, sprawuje drą
nadzór nad poprawnością ich

Termin
cały rok

cały rok
cały rok

Stopień realizacji
Plany zostały zweryfikowane oraz konsultowane. Szefowie zespołów brali udział w organizowanych spotkaniach Szefów Zespołów
Chorągwianych.

Plany zostały zweryfikowane oraz konsultowane. Przeprowadzenie
warsztatów w czasie spotkania komendantów hufców w Będlewie,
Poznaniu oraz Jarocinie

działań

26.

27.

28.

29.

Planowanie kształcenia w
hufcach

Koordynowanie weryfikacji
planów kształcenia realizowanych w ramach Harcerskiej
Akcji Letniej i Zimowej
Koordynowanie programu
dotacyjnego Narodowego Instytutu Wolności (zadanie
wspólne z hm. Kingą Pelec)

Wdrożenie długofalowego
programu pracy z kadrą obejmującego wszystkie środowiska chorągwi

Przeprowadzenie warsztatów
z planowania kształcenia w hufcach
Indywidualne konsultacje i wsparcie dla
hufców w zakresie planowania kształcenia
Konsultacja planów pracy placówek Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej we
współpracy z zespołem ds. weryfikacji
planów
Przygotowanie hufców do udziału w programie

VI
cały rok

Warsztaty z planowania kształcenia nie odbyły się. W efekcie konsultacji powstała potrzeba zorganizowania warsztatów z zakresu
planowania strategicznego oraz planowania strategii hufca.
Żaden Hufiec nie zwrócił się z takim zapotrzebowaniem.

I-II, V-VIII

Weryfikacja planów kształcenia realizowanych w ramach HAZ. W
trakcie HAL realizowane było przez zespół interdyscyplinarny.

cały rok

Weryfikacją zajmował się zespół powołany na potrzeby realizacji
programu ROHiS

Wsparcie realizacji projektów i ich podsumowania

cały rok

Nadzór nad dokumentacją programu
Zidentyfikowanie przepisów dotyczących
pracy z kadrą, które utrudniają działalność i przedstawienie władzom naczelnym ZHP propozycji zmian w tym zakresie

cały rok
VII-XII

Przeprowadzenie 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, sposobów motywowania i
wspierania kadry, wykorzystywania istniejących w tym zakresie narzędzi)

VII-XII

Odbyło się w ramach przeprowadzonej ewaluacji systemu pracy z
kadrą. Zajęcia realizowane były podczas odprawy w Jarocinie. W
zajęciach uczestniczyło 39 hufców (nie brał udziału hufiec Gniezno). Nie przedstawiono żadnych propozycji zmian w zapisach.
Ewaluacja została przeprowadzona przy użyciu gry. Ta forma
przeprowadzanie ewaluacji została bardzo pozytywnie przyjęta w
hufcach. W związku z decyzją Skarbnika każdy hufiec został wyposażony w taką grę.
Na 39 hufców biorących udział w zajęciach tylko 4 reprezentacje
hufców miały wiedzę na temat Systemu Pracy z Kadrą, który jest
wdrażany i realizowany w tych hufcach. Pozostałe hufce mają w
tym zakresie ogromne braki (brak wiedzy z zakresu zadań przewidzianych dla hufca w zakresie Systemu Pracy z Kadrą np. jeden z
hufców twierdzi, że organizuje kursy phm). Niepokojące jest również to, że w hufcach jest przekonanie, że kurs przewodnikowski
jest wystarczającym przygotowaniem do pełnienia funkcji druży-

nowego.

30.

Realizowanie działań z kadrą
instruktorską wynikających
z analizy potrzeb środowisk

Opracowanie nowej propozycji w zakresie pracy z kadrą, w tym koncepcji udziału chorągwi w projekcie „Centralna Akcja
Szkoleniowa ZHP”

VII-XII

31.

Skupienie się kadry instruktorskiej na wsparciu drużynowego

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
wspierających pracę drużynowych, drużyn i szczepów)

VII-XII

Przeanalizowano potrzeby hufców w tym zakresie, jedynie dwa
hufce zgłosiły zapotrzebowanie kształceniowe. W celu podjęcia
szczegółowych prac oczekujemy na wytyczne z GK ZHP oraz Rada
Naczelna (do dnia dzisiejszego takich wytycznych nie ma). W Chorągwi Wielkopolskiej będzie realizować Chorągwianą Akcję Szkoleniową, nie czekają na wytyczne władz centralnych, planowaną
na lato 2021 roku.
Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania w ramach kursu
Komend Hufców oraz Konferencji organizowanych przez Szkołę
Wodzów.

5. Zastępczyni Komendanta Chorągwi - phm. Anita Walachowska
Zakres kompetencji:
wspieranie wydarzeń chorągwi
Lp.
Zadanie
Sposób realizacji
32.
Współpraca z zespołami choOpracowywanie planu realizacji wydarągwianymi w zakresie przygo- rzeń
towania wydarzeń
Koordynacja pracy zespołów realizujących wydarzenia

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
i władzami różnych szczebli

Termin
Cały rok
Cały rok
Cały rok

Stopień realizacji
Komenda oraz członkowie zespołów posiadają dostęp do pliku
zawierającego plany organizacyjne oraz harmonogram przygotowań wszystkich wydarzeń chorągwianych
Współpraca z Zespołem Wychowania Duchowego oraz z Zespołem
Promocji Chorągwi w zakresie przygotowania Betlejemskiego
Światła Pokoju, Wielkopolskiego Plebiscytu Instruktorskiego oraz
Balu Instruktorskiego
Współpraca z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Współpraca z
Urzędem Miasta Poznania oraz Urzędem Marszałkowskim, Współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów oraz Osób Represjonowanych, Współpraca z usługodawcami

33.

34.

Nadzór nad wydarzeniami
o statusie chorągwianym,
realizowanymi przez hufce

Współpraca z podmiotami
zewnętrznymi wykorzystującymi pracę wolontariacką
harcerzy

Wsparcie i nadzór opracowywanych planów realizacji wydarzeń

Cały rok

Wsparcie organizacji wydarzeń chorągwianych, Zlotu Chorągwi
Wielkopolskiej, Wyprawy na Monte Casino, wsparcie imprez
Hufcowych i referatowych: Zlot Wędrowników, Bieg Nietoperz.

Pomoc w pozyskiwaniu partnerów do
przeprowadzenia wydarzeń

Cały rok

Na etapie przygotowań imprez chorągwianych, jednostki współpracujące z partnerami nawiązuje indywidualne relacje z partnerami chorągwi np. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej i jego współpraca z Hufcem Stare Miasto

Nadzór nad zakresem czynności harcerzy
wykonujących pracę wolontariacką

Cały rok

Promowanie wiedzy o prawach osób wykonujących pracę wolontariacką

Cały rok

Przygotowywanie zakresów obowiązków każdego wolontariusza
biorącego udział w organizacji imprezy szczebla chorągwianego,
wsparcie jego działań wystawienie certyfikatu współorganizacji
wydarzenie.
Koordynacja działań wolontariuszy, pilnowanie podziału obowiązków, równomierne rozłożenie pracy wolontariuszy.

Bieżący kontakt z podmiotami zewnętrznymi wykorzystującymi pracę wolontariacką harcerzy

Cały rok

Współpraca z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Współpraca z
Urzędem Miasta Poznania oraz Urzędem Marszałkowskim, Współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów oraz Osób Represjonowanych, Współpraca z usługodawcami

6. Członkini Komendy Chorągwi - phm. Marianna Kłos
Zakres kompetencji:
Lp.
Zadanie

promocja i wizerunek chorągwi
Sposób realizacji

Termin
IX-XII

Stopień realizacji

35.

Współpraca z instruktorami
ds. promocji w hufcach

Organizacja warsztatów z zakresu promocji dla instruktorów ds. promocji w
hufcach

Zrealizowano. W ramach za Konferencji “Ad Astra” w Jarocinie w
grudniu 2019 roku zostało przeprowadzone spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za promocje w hufcach. W ramach spotkania zostały
ustalone kanały komunikacji na linii chorągiew - hufce w zakresie promocji.

36.

Współpraca z Wydziałem Promocji i Komunikacji Głównej
Kwatery ZHP

Udział w spotkaniu członków komend
chorągwi odpowiedzialnych za promocja
i wizerunek w trakcie Zlotu Kadry 2019

VIII

Nie zrealizowano ze względów zawodowych

Udział w warsztatach z zakresu promocji

IX-X

Zrealizowano. W ramach cyklicznych spotkań z instruktorami Wydziału

Promocji i Komunikacji oraz szefami promocji z innych chorągwi w
styczniu 2019 roku odbyło się spotkanie, na którym poruszane były min.
tematy związane z wypracowaniem dokumentów do Mian Kadry Wspierającej z zakresu promocji
37.

Opiniowanie działalności hufców

Przygotowywanie opinii dotyczącej działalności w zakresie promocji i wizerunku
za okres kadencji na zjazdy hufców

V-VI,
IX-XI

Zrealizowano

38.

Przeprowadzenie audytu promocyjno-wizerunkowego chorągwi

X

Zrealizowano w części. Przygotowano dokument pomocny w przeprowadzaniu audytu

39.

Opracowanie materiału dotyczącego akcji naborowej

VII-VIII

Nie zrealizowano ze wglądu na brak zainteresowania ze strony środowisk

40.

Opracowanie materiał dotyczącego 80. rocznicy powołania Szarych Szeregów

Dokonanie audytu promocyjnowizerunkowego chorągwi i opracowanie
raportu z wnioskami na kolejny rok kalendarzowy
Przygotowanie i wydanie materiału dotyczącego akcji naborowej w gromadach
i drużynach
Przygotowanie i wydanie materiału z
okazji 80. rocznica powołania Szarych
Szeregów

VII-VIII

Nie zrealizowano. W zawiązku z organizacja przedsięwzięcia centralnego zadanie realizowały środowiska we własnym zakresie, ponadto
pojawiła się propozycja programowa “Teka edukacyjna” przekazana do
środowisk

III. ZADANIA ZESPOŁÓW, REFERATÓW I SAMODZIELNYCH INSTRUKTORÓW NA POZIOMIE CHORĄGWI
1. SZKOŁA INSTRUKTORSKA „SZKOŁA WODZÓW”
Cel:

kształcenie kadry dla hufców, wspieranie kształcenia instruktorów z innych chorągwi oraz wspieranie Centralnej
Szkoły Instruktorskiej ZHP w kształceniu kadry i rozwoju
myśli kształceniowej – pełni rolę chorągwianego zespołu
kadry kształcącej
Skład: hm. Natalia Borowska - Krotoszyn
11/20
komendantka
15
hm. Agnieszka Pawlak - Poznań-Wilda
11/201
zastępczyni
5
hm. Anna Pospieszna - Poznań - Nowe Miasto
7/2012
zastępczyni

hm. Ewa Zubielik - za- Poznań-Jeżyce
stępczyni
hm. Stanisław Nowak
Gniezno
hm. Inga Rusin-Siwiak

Gniezno

hm. Lidia Drzewiecka

Wągrowiec

17/201
6
16/201
7
15/201
6
3/2011

hm. Jacek Drzewiecki

Poznań-Wilda

3/2011

hm. Aleksandra Wysiń- Złotów
ska
hm. Monika Woźnica
Poznań-Śródmieście

10/201
2
7/2012

hm. Zofia Chylenska

Poznań - Stare Miasto

1/2014

hm. Aleksandra Nowak Poznań - Stare Miasto

1/2014

hm. Michał Romano- Wschowa
wicz
hm. Szymon Gackowski Poznań - Nowe Miasto

1/2014

hm. Julita Jabłkowska

Wągrowiec

hm. Michał Ruta

Złotów

hm. Zbigniew Nowak

Września

hm. Maciej Siwiak

Gniezno

15/201
6
15/201
6
15/201
6
8/2018

hm. Kinga Pluta

Jarocin

5/2019

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

1.

Podnoszenie kwa- Organizacja warsztalifikacji funkcyj- tów doskonalących dla komennych hufców w
dantów hufców w ra-

2/2016

Ter- Stopień realizacji
min
cały W czasie roku harcerskiego odbyły się warsztaty dla komendantów w ramach zbiórek dotycząrok ce pisania strategii.

celu wyposażenia mach odpraw komendantów
ich w wiedzę i
umiejętności
służące wspieraniu i realizacji
programu w hufcach i drużynach

W ramach grudniowej zbiórki komendantów 6-8.12.2019r. odbyły się warsztaty dla Komendantów Hufców, Programowców, os. Ds. Pracy z kadrą, komisji rewizyjnych oraz promocji i wizerunku.
Łącznie przeszkolonych zostało 76 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Osoby odpowiedzialne: hm. Lidia Drzewiecka, hm. Jacek Drzewiecki, hm. Inga RusinSiwiak, hm. Maciej Siwiak, hm. Kinga Pelec.
Finansowano warsztaty ze środków Chorągwi oraz ROHiS.
Wnioski:
Zajęcia niedzielne integracyjne (jedyne zaplanowane na ten dzień) nie spotkały się z dużym
zainteresowaniem, osoby uczestniczące opuściły warsztaty w sobotę wieczorem
po zakończeniu wszystkich zajęć obligatoryjnych. Wniosek - zajęcia takie proponujemy organizować na początku lub w środku warsztatów.
IX

Organizacja warsztatów dla opiekunów prób

Warsztaty odbyły się 31.08.2019r. W Poznaniu
Komendant formy: hm. Lidia Drzewiecka
Kadra: hm. Jacek Drzewiecki, hm. Małgorzata Marcinkowiska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Warsztaty promowano na funpage’u SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Warsztaty zorganizowano bez kosztów.
Wnioski: Warsztaty będą realizowane w roku 2020.
Ponadto w ramach 2 kursów phm. (kurs weekendowy i Woodbadge) odbyły się również warsztaty opiekunów prób - łącznie - 35os.

2.

Przygotowanie do Organizacja weekendowebycia instrukto- go kurs podharcmistrzowskiego
rem ZHP w stopniu podharcmistrza

III-IV W roku 2019 odbyły się 4 kursy phm. Łącznie przeszkolono 45 os.
1. Kurs weekendowy: 03-04.2019
Komendantka kursu: hm. Kinga Pluta
Kadra: hm. Olena Pluta, phm. Olga Rosiak, hm. Ewa Zubielik phm. Weronika Wrońska
Uczestnicy: 18 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia odbyły się zgodnie ze standardem kursu phm.
Kurs promowano na funpagu SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.
2. Kurs Woodbadge: 09.2019
Komendantka kursu: hm. Ewa Zubielik
Kadra: hm. Zbigniew Nowak, phm. Agata Piękniewska, phm. Ewa Nowicka
Uczestnicy: 17 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia odbyły się zgodnie ze standardem kursu phm.
Kurs promowano na funpage’u SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.

Organizacja kurs podharcmistrzowskiego 35+

IV

3. Kurs 35+ 03-04.2019
Komendantka: hm. Lidia Drzewiecka
Kadra: hm. Jacek Drzewiecki, hm. Marzanna Rzepka, hm. Inga Rusin-Siwiak, hm. Maciej Siwiak
Uczestnicy: 4 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia zostały dopasowane do potrzeb uczestników w oparciu o standard kursu phm.
Kurs promowano na funpagu SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.
4. Kurs 60+ 02-03.2020
Komendantka: hm. Julita Jabłkowska
Kadra: hm. Krystian Jabłkowski
Uczestnicy: 5 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia zostały dopasowane do potrzeb uczestników w oparciu o standard kursu phm.
Kurs nie był promowany, został zorganizowany na potrzeby seniorów chorągwi Wlkp.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników.

3.

4.

5.

Przygotowanie do
pełnienia funkcji
komendanta
szczepu
Doskonalenie
kadry programowej hufca

Organizacja warsztatu doskonalącego dla szczepowych

XI

Organizacja warsztatów dla namiestników

XI

PrzygotowaOrganizacja Kursu Kadry kształcą- VI
nie kadry do re- cej I’
alizacji zadań
kształceniowych
w ZHP
Organizacja Kursu Kadry KształVIII
cącej II’

Warsztaty nie odbyły się z uwagi na realizacje przez zespół programowy chorągwi serii warsztatów PROGRAMATOR, dedykowanych podobnej grupie docelowej oraz o podobnych treściach.
Nie otwarto zgłoszeń na warsztaty.
Warsztaty zaplanowano na rok 2020.
Warsztaty nie odbyły się z uwagi na realizacje przez zespół programowy chorągwi serii warsztatów PROGRAMATOR, dedykowanych podobnej grupie docelowej oraz o podobnych treściach.
Nie otwarto zgłoszeń na warsztaty.
Warsztaty zaplanowano na rok 2020.
Kurs kadry kształcącej II’ (treści obejmujące poziom 1 i 2 obszaru kształcenie kadry Mapy Kompetencji) oraz 4 KKK I’ (poziom 1) (w tym 3 odbywające się przy kursach pwd.)
KKK I: 06.2019
Komendantka kursu: hm. Agnieszka Pawlak
Kadra: phm. Michał Łęgowski, phm. Sandra Seifert
Uczestnicy: 12 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia odbyły się zgodnie z treściami zawartymi w Mapie kompetencji – poziom 1.
Kurs promowano na funpagu SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.
KKK II: 08.2019r.
Komendantka kursu: hm. Natalia Borowska
Kadra: hm. Szymon Gackowski, hm. Kinga Pluta,
Uczestnicy: 11 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia odbyły się zgodnie z treściami zawartymi w Mapie kompetencji – poziom 1 i 2.
Kurs promowano na funpagu SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.
W związku ze zmianą systemu kształcenia w ZHP w roku 2017 została wypracowana koncepcja
kształcenia Kadry Kształcącej poziomu 1 – aktualny BOKK – zakładająca 2 możliwości pozyskania weryfikacji kompetencji, na regularnym kursie KKK oraz w zależności od poziomu jakości
działania hufcowego ZKK – Kursy KK 1’ odbywają się przy wybranych kursach przewodnikowskich – w roku 2019 przy 3 kursach pwd – łącznie przeszkolono 5 os.
KKK II (marzec) nie odbył się z uwagi na problemy zdrowotno rodzinne kadry kursu, zadanie zos
tało przełożone na rok 2020.
Wnioski: Organizacja KKK II’ (bez I) dla osób, które odbyły kurs I’ w trakcie kursów pwd.

IX
Organizacja warsztatów doskonalących dla Kadry Kształcącej „Złoty Krąg”

Termin: 11.2019r.
Komendantka kursu: hm. Natalia Borowska
Kadra: hm. Ewa Zubielik hm. Piotr Kalewski, phm. Michał Łęgowski, hm. Julita Jabłkowska, hm. Lidia Drzewiecka,
Uczestnicy: os. 17(Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia odbyły się zgodnie z przeprowadzoną ankietą dotyczącą preferowanych treści. (Opiniowanie zajęć, formy kształceniowe, psychologia poznawcza, jak prowadzić zajęcia
Kurs promowano na funpage’u SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.

Organizacja warsztatów dla instruktorów „Szkoły Wodzów”
6.

Przygotowanie
Organizacja
członków ZHP
kurs przewodnikowskiego 35+
w wieku powyżej
35 lat do bycia
instruktorem ZHP

VII-XII Warsztaty nie odbyły się z uwagi na brak czasu instruktorów w proponowanym terminie, nie
podjęto próby ponownej organizacji warszatów.
III

Wnioski: warsztaty odbędą się w roku 2020.
03-04.2019 Sapowice
Komendantka kursu: hm. Lidia Drzewiecka
Kadra: hm. Jacek Drzewiecki, hm. Inga Rusin-Siwiak, hm. Maciej Siwiak
Uczestnicy: 10 os. (Szczegółowy wykaz poszczególnych hufców w załączniku)
Zajęcia zostały dopasowane do potrzeb uczestników w oparciu o standard kursu pwd.
Kurs promowano na funpage’u SzW, w komunikacie Chorągwi, maile do hufców.
Kurs finansowano ze środków prywatnych uczestników oraz ze środków ROHiS.

Organizacja
kurs przewodnikowskiego 60+
7.

Zwiększenie
świadomości instruktorskiej

Organizacja warsztatów „Sytuacje intymne w pracy
wychowawczej”
Organizacja konferencji ekologicznej

Z związku z brakiem chętnych kurs się nie odbył, natomiast w jego miejsce zorganizowano
II-III kurs phm. 60+.
VII-XII Nie doszło do porozumienia w sprawie wspólnego terminu kursu.

III-VI KONFERENCJA NIE TYLKO SZÓSTY PUNKT odbyła się w Poznaniu 6.04.2019.
 Odpowiedzialną osobą była hm. Anna Pospieszna (pełnomocnik ds. uchwały środowiskowej). W zespole organizacyjnym (organizatorami) była Szkoła Wodzów, RPM21, oraz Hufiec Poznań Nowe Miasto. Szczegóły w sprawozdaniu pełnomocnika chorągwi ds. Realizacji
uchwały środowiskowej.
 Stworzono stronę internetową, która funkcjonu-

je nadal www.zkk.zhp.wlkp.pl/konferencja. Organizatorzy wysłali maile bezpośrednio do
referatów oraz do biura chorągwi w celu wysłania do komunikatu. Niestety komunikatem
nie poszło. Do hufców wiadomość wysłała dh. Kinga Pelec. Organizatorzy promowali również wydarzenie i posty na FB.
 Odpłatność uczestników wynosiła 15zł. Konferencję dofinansowano również z ROHiS.
 WNIOSKI: Konferencja została stworzona wielokierunkowo i praktycznie. Oprócz wiedzy
dostarczonej uczestnikom panele zostały stworzone tak aby...
a) ...wiedza w trakcie konferencji została w chorągwi na dłużej, nie tylko dla uczestników.
Materiały pokonferencyjne – prezentacje z wykładów jak i materiały wypracowane przez grupy
znajdują się pod adresem www.harcownik.zhp.wlkp.pl/2019/05. Zostały one wysłane do hufców jak i władz chorągwi wraz z przypomnieniem o realizacji uchwały Zjazdu Chorągwi.
b) ...chętni uczestnicy konferencji brali udział w przemyśleniu koncepcji materiałów pomocniczych do realizacji uchwały. Taka koncepcja i wytyczne zostały stworzone i wysłane do Zespołu
Promocji Chorągwi.
c) ...wykorzystując wiedzę i zainteresowanie uczestników kreowano kierunki polityki środowiskowej ZHP. Wypracowane kierunki zostały przesłane i uwzględnione w budowaniu ogólnopolskiego dokumentu i poradnictwa do jego realizacji.
Organizacja konferencji harcmistrzowskiej na temat potencjału
kadry

8.

9.

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ dopiero w czerwcu spotkaliśmy się z osobami odX-XII powiadającymi pracę z kadrą i wspólnie ustaliliśmy, że jednak moment wyborów władz hufców
nie jest najlepszym pomysłem, dlatego w czerwcu przełożona została na styczeń 2020.

Wnioskiem są wcześniejsze rozmowy na temat wizji działania chorągwi i pracy z celami jakie
chcemy wspólnie osiągnąć, a potem do tego zespoły dobierałyby narzędzia dostosowane do
swoich obszarów.
Wspieranie wery- Motywowanie kształceniowców do cały W roku 2019 przyznanych zostało 18 BOKK, 7 SOKK, weryfikacja uprawnień – przedłużenia ważfikowania formal- weryfikacji Odznak Kadry Kształ- rok ności 3 BOKK i 1 SOKK. Do osób, którym zbliżał się termin ważności OKK wysyłane były widomonych uprawnień cącej
ści. Osoby, które nie zweryfikowały OKK (3os.) w chwili obecnej nie kształcą w ZHP.
instruktorów do
ich realnych
umiejętności
WspółpraUdział w cyklicznych spotkaniach raz
ca zespołów cho- zespołów chorągwianych
na Szkołę w spotkaniach Chorągwianych zorganizowanych w pierwszej połowie rorągwianych
kwar- ku reprezentowały komedantka hm. Natalia Borowska, oraz z-czyni komedantki hm.
tał Ewa Zubielik oraz hm. Anna Pospieszna
Dalszy udział SzW w organizowanych spotkaniach.

Propozy-

cja rozdzielenia spotkań programowych (Referaty) od pracy z kadrą (SI i KSI). Podpisanie opisu
funkcji Komendantki SzW.

W załączniku uzupełnione sprawozdanie Szkoły Wodzów
2. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH
Cel:

Skład:

Lp.
10.

kształtowanie rozwoju instruktorów poprzez prowadzenie prób na stopnie instruktorskie,
tworzenie jak najlepszych warunków dla instruktorów realizujących próby, występowanie z wnioskiem do Komendanta Chorągwi o ich otwieranie oraz zamykanie, zatwierdzanie programów prób, współdziałanie z opiekunami prób, zbieranie, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów metodycznych i innych opracowań będących wynikiem realizacji prób
hm. Beata Tylewska-Nowak
Poznań – Stare Miasto
12/2016
- przewodnicząca
hm. Lidia Kurzawa-Pabin - zastęp- Oborniki
2/2010
czyni
hm. Dorota Schwarz-Wolska - Poznań - Stare Miasto
1/2012
sekretarz
hm. Gabriela Jaskulska
Czerwonak
10/2006
hm. Beata Owczarzak
Poznań-Jeżyce
10/2006
hm. Małgorzata Marcinkowska
Poznań - Nowe Miasto
1/2012
hm. Aleksandra Tomkowiak
Konin
3/2016
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Otwieranie i zamykanie prób na
Regularne odbywanie posiedzeń komi- raz w miesiącu
stopnie instruktorskie
sji w Poznaniu, w celu otwarcia
i zamknięcia prób na stopnie instruktorskie

Stopień realizacji
Posiedzenia plenarne odbywały się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) zawsze 18 dnia miesiąca, a w przypadku soboty, niedzieli lub świąt w pierwszy dzień roboczy
po 18 w Poznaniu.
Ponadto 5 stycznia odbyło się zamknięte posiedzenie KSI na
którym dokonano analizy realizowanych prób, przygotowano sprawozdanie za rok 2018 i plan pracy na rok 2019, a 18
maja posiedzenie wyjazdowe w Hufcu Koło
Łącznie odbyło się 12 posiedzeń.
W ciągu 2019 roku
otwarto próby:
harcmistrzowskie – 15
 Poznań Jeżyce – 1

 Poznań Wilda – 2
 Kalisz – 2
 Środa Wlkp. – 1
 Poznań Śródmieście – 2
 Września – 1
 Ostrów Wlkp. – 1
 Poznań Nowe Miasto – 2
 Wągrowiec – 1
 Jarocin – 1
 Kępno - 1
podharcmistrzowskie – 5
 Kepno – 1
 Poznań Nowe Miasto – 1
 Trzcianka – 1
 Mosina - 2
zamknięto próby i przyznano stopnie
harcmistrzowskie – 17

Mosina – 1

Poznań Śródmieście – 1

Poznań Rejon – 4

Poznań Wilda – 3

Września – 1

Złotów – 1

Gniezno – 1

Piła – 1

Jarocin – 2

Ostrów Wlkp. – 1

Wągrowiec - 1
podharcmistrzowskie – 3
 Środa Wlkp. – 1
 Wolsztyn – 1
 Września - 1
próby zamknięte z wynikiem negatywnym
harcmistrzowskie – 9
 Złotów – 1
 Oborniki – 1
 Poznań Śródmieście – 5

 Krotoszyn – 1
 Turek - 1
podharcmistrzowskie – 9
 Wschowa – 2
 Chodzież – 1
 Wolsztyn – 1
 Środa Wlkp. – 1
 Czerwonak – 1
 Trzcianka – 2
 Koło - 1
W trakcie realizacji są:
 24 próby harcmistrzowskie
5 prób podharcmistrzowskich

11.

Doskonalenie umiejętności przewodniczących hufcowych KSI

18 maja 2019 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie KSI w
Hufcu Koło
w zależności W 2020 roku zaplanowano 2 wyjazdowe posiedzenia hufiec
Koźmin w styczniu oraz hufiec Wschowa, luty. KSI jest w
od potrzeb
stanie odbyć maksymalnie 2 posiedzenia wyjazdowe w ciąOrganizowanie posiedzeń komisji poza
gu roku, przy czym terminy uzgadniane są z kilkumiesięczPoznaniem
nym wyprzedzeniem
Organizacja warsztatów dla przewodIII
Warsztaty dla przewodniczących Hufcowych Komisji Stopni
niczących hufcowych KSI
Instruktorskich odbyły się 23 marca 2019 roku,
w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut” na os Piastowskim w
Poznaniu. Kadrę warsztatów stanowił zespół KSI Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP: hm Beata Tylewska - Nowak, hm Małgorzata Marcinkowska, hm Beata Owczarzak, hm Lidia Kurzawa- Pabin, hm Dorota Schwarz - Wolska, hm Aleksandra
Tomkowiak.
W warsztatach uczestniczyło 32 osób plus 6 członków Ch KSI razem 38 osób. W warsztatach brali udział
przedstawiciele następujących hufców:
Gniezno 1 osoba, Jarocin 2 osoby, Kalisz 1 osoba, Koło 3
osoby, Koźmin 1 osoba, Kórnik 2 osoby, Leszno 1 osoba,
Nowy Tomysl 1 osoba, Oborniki 2 osoby, Ostrów 1 osoba,
Piła 2 osoby, Poznań Grunwald 2 osoby, Poznań Stare Miasto 1 osoba, Poznań Śródmieście 2 osoby, Poznań Wilda 1

osoba, Szamotuły 1 osoba, Turek 1 osoba, Wągrowiec 2
osoby, Wschowa 1 osoba, Złotów 1 osoba. Zgodnie z listą
dołączoną do rozliczenia ROHIS.
Informacja o warsztatach została rozesłana do hufców i do
KSI w hufcach, oraz umieszczona w komunikatach. Komunikat przypominający o warsztatach był rozpowszechniony
przez biuro Chorągwi w komunikatach, został rozesłany na
adres hufców i adresy KSI.
Plan zajęć warsztatów dla przewodniczących KSI:
1. Plan zajęć:
1. Dokumentacja KSI,
2. Sprawozdawczość KSI,
3. Praca KSI z opiekunami prób,
4. Część warsztatowa - O jakości prób instruktorskich - dobre praktyki z naszych harcerskich środowisk - wymiana doświadczeń,
wypracowanie przykładów pomysłów zadań
zgodnych z wymaganiami SSI,
5. Przerwa obiadowa,
6. Sprawy różne - potrzeby środowisk - wymiana poglądów,
Jednodniowe warsztaty były w całości sfinansowane ze
środków ROHIS.

12.

Doskonalenie umiejętności opieku- Organizacja warsztatów dla opiekunów prób na stopnie
nów prób na stopnie

raz w roku

WNIOSKI: w przyszłym roku należy zorganizować warsztaty
skierowane przede wszystkim do nowych członków hufcowych KSI. Szczególnie należy zwrócić się z prośbą do komendantów Hufców, z których członkowie KSI nie uczestniczyli w żadnym ze spotkań, aby delegowali na szkolenie
przynajmniej jednego członka hufcowej komisji. KSI na
początku roku 2020 - do końca stycznia 2020, umieści całoroczny terminarz szkoleń na stronie chorągwi.
Warsztaty powinny pozostać nieodpłatne dla uczestników,
jest to kilkugodzinne spotkanie, którego ogólne koszty nie
są wysokie. Uczestnicy pokrywają dojazd, a Ratajski Dom
Harcerza „SKAUT” udostępnia nam nieodpłatnie lokal
Warsztaty dla opiekunów prób odbyły się 8 czerwca 2019
roku, w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut” na osiedlu Pia-

stowskim. Kadrę warsztatów stanowił zespół KSI Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP: hm Beata Tylewska - Nowak, hm Małgorzata Marcinkowska, hm Lidia Kurzawa- Pabin, hm Dorota
Schwarz - Wolska, hm Aleksandra Tomkowiak
W warsztatach uczestniczyło 9 osób plus, 4 członków
ChKSI, razem 13 osób.
W warsztatach brali udział przedstawiciele hufców:
Poznań Śródmieście 5 osób, Poznań Rejon 2 osoby, Mosina
1 osoba, Śmigiel 1 osoba, wg listy dołączonej do rozliczenia
ROHIS,
Informacja o warsztatach została rozesłana do hufców i do
KSI w hufcach, oraz umieszczona w komunikatach. Komunikat przypominający o warsztatach był rozpowszechniony
przez biuro Chorągwi w komunikatach, został rozesłany na
adres hufców i adresy KSI.
1. Plan zajęć:
1. 1.1.Rozpoczęcie warsztatów, sprawy organizacyjne,
2. 1.2.Zadania opiekuna próby - od układania
próby poprzez jej realizację do przyznania
stopnia,
3. Cechy dobrego opiekuna próby - modele
pracy z osobą realizującą próbę na stopień,
4. Motywowanie do zdobywania stopni,
5. Jak dobrze ułożyć próbę i wspierać
jej realizacj,
6. Próba zamknięta z wynikiem negatywnym czy zawsze „wina” leży po stronie realizującego próbę?
7. Problemy współpracy - wymiana doświadczeń,
8. Zakończenie w kręgu.
Jednodniowe warsztaty były w całości sfinansowane ze
środków ROHIS.
WNIOSKI: w przyszłym roku należy zorganizować warsztaty
skierowane przede wszystkim do nowych członków hufco-

13.

Doskonalenie umiejętności członków hufcowych KSI

Organizacja cyklu warsztatów doskonalących dla członków hufcowych KSI

dwa razy
w roku

wych KSI. Szczególnie należy zwrócić się z prośbą do komendantów Hufców, z których członkowie KSI nie uczestniczyli w żadnym ze spotkań, aby delegowali na szkolenie
przynajmniej jednego członka hufcowej komisji. KSI na
początku roku 2020 - do końca stycznia 2020, umieści całoroczny terminarz szkoleń na stronie chorągwi.
Warsztaty powinny pozostać nieodpłatne dla uczestników,
jest to kilkugodzinne spotkanie, którego ogólne koszty nie
są wysokie. Uczestnicy pokrywają dojazd, a Ratajski Dom
Harcerza „SKAUT” udostępnia nam nieodpłatnie lokal.
Warsztaty odbyły się w dniach 27-29.09 2019 roku. Na
warsztaty zaproszony był przewodniczący KSI przy GK
ZHP, hm Grzegorz Całek, który w ostatniej chwili odwołał
swój przyjazd. Z tego powodu warsztaty skrócone o jeden
dzień. Miały charakter integracyjno -szkoleniowy. Miejscem
warsztatów był Ośrodek Szkoleniowo Żeglarski Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP, Klub Sportowy Navigare Kiekrz, ul Wilków Morskich23/25.
Kadrę warsztatów stanowili instruktorzy
KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP: hm Beata Tylewska Nowak, hm Małgorzata Marcinkowska, hm Lidia Kurzawa Pabin, hm Gabriela Jaskulska, hm Dorota Schwarz - Wolska
oraz hm Janusz Wolski. Zaproszony został także, jako prowadzący blok zajęć i dyskusję, przewodniczący KSI przy GK
ZHP, hm Grzegorz Całek.
W spotkaniu wzięło udział 16 członków HKSI i 6 członków
CH KSI razem 22 osoby, wg listy w rozliczeniu ROHIS. Byli
przedstawiciele następujących hufców: Jarocin2 osoby,
Krotoszyn 1 osoba, Ostrów 1 osoba, Poznań Śródmieście 1
osoba, Poznań Stare Miasto 1 osoba, Poznań Rejon 1 osoba,
Poznań Wilda 1 osoba, Szamotuły 1 osoba, Śrem 1 osoba,
Turek 1 osoba,
Wągrowiec 2 osoby.
Informacja o warsztatach została rozesłana do hufców i do
KSI w hufcach, oraz umieszczona w komunikatach. Komunikat przypominający o warsztatach był rozpowszechniony
przez biuro Chorągwi w komunikatach, został rozesłany na

adres hufców i adresy KSI.
Plan pracy warsztatów dla KSI 27-29 września 2019 Kiekrz
Piątek 27.09.2019:
18.00 - 19.00 - przyjazd i zakwaterowanie w ośrodku harcerskim w Kiekrzu,
19.00 - kolacja,
19.40 - spotkanie przy świecznisku, instruktorskie śpiewogranie, pierwsze zajęcia warsztatowe - integracyjne,
Sobota 28.09.2019:
8.30 - śniadanie
9.15 - 11.30 - zajęcia wprowadzające - o dokumentach i
sprawozdawczości słów kilka - prowadzący: członkowie KSI
oraz hm Janusz Wolski,
11.45 - 13.45 - warsztaty prowadzone przez druha hm Grzegorza Całka, przewodniczącego KSI przy GK
ZHP,
14.00 - obiad, po nim spacer po okolicy dla oddechu i odświeżenia umysłu,
15.30 - 16.30 - instruktorską wymianę doświadczeń i
dyskusja z dh hm. Grzegorzem Całkiem,
16.45 - 18.50 - zajęcia warsztatowe dotyczące spraw
trudnych pojawiających się podczas pracy w komisjach prowadzący: członkowie KSI Chorągwi Wielkopolskiej
ZHP,
19.00 - kolacja,
19.40 - zajęcia warsztatowe ciąg dalszy połączone
ze świeczniskiem,
Niedziela 29.09.2019:
8.30 - śniadanie,
Sprawy bieżące i wymeldowanie,
(z uwagi na nieobecność druha Hm Grzegorza Całka, część
warsztatową wg przesłanych przez Druha przewodniczącego
KSI przy GK ZHP i instruktorską dyskusję poprowadziła hm Beata Tylewska - Nowak - przewodnicząca KSI przy
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP)
Na prośbę uczestników warsztatów, również z powodu
nieobecności druha hm Grzegorza Całka, warsztaty zakoń-

czono po kolacji w sobotę, wspólnym kręgiem.
Warsztaty zostały sfinansowane z ROHIS, odpłatność
uczestników wynosiła 35 zł.

14.

Samodoskonalenie członków KSI

Organizacja spotkań roboczych
oraz udział w spotkaniach centralnych

cały rok

15.

Organizacja wspólnych przedsięwzięć ze Szkołą Instruktorską
„Szkoła Wodzów”

Współuczestnictwo we współtworzonym programie oraz proponowanych
warsztatach

cały rok

16.

Współpraca zespołów chorągwianych

Udział w cyklicznych spotkaniach
zespołów chorągwianych

raz
na kwartał

WNIOSKI: Obecni na warsztatach instruktorzy wykazali potrzebę spotykania się corocznego, jednocześnie prosili, aby
spotkanie rozpoczynało się od kolacji w piątek i trwało do
kolacji w sobotę. Spotkanie powinno mieć charakter szkoleniowo - integracyjny. Chcielibyśmy w przyszłym roku rozszerzyć je o prezentację „dobrych praktyk” w hufcowych
KSI. Istotna częścią spotkania jest zarówno wymiana doświadczeń jak i integracja instruktorów pracujących w komisjach stopni w hufcach naszej chorągwi. W przyszłym
roku spotkanie planowane jest również w Kiekrzu, w ostatni
weekend września, chcemy aby na stałe wpisało się w kalendarz.
5.01.2019 odbyło się robocze posiedzenie KSI, na którym
dokonano analizy działalności w ubiegłym roku i zaplanowano plan na rok 2019.
Udział członków KSI w konferencji w Białymstoku w kwietniu 2019:hm Dorota Schwarz-Wolska, hm Małgorzata Marcinkowska, hm Janusz Wolski,
udział członka KSI w konferencji w Krakowie w listopadzie
2019 - hm Małgorzata Luszczek - Pawełczyk,
Udział w seminarium naukowo - metodycznym „Harcerstwo
jako Pedagogia ” WSE UAM w czerwcu 2019 hm Beata
Tylewska - Nowak,
Organizacja warsztatów dla opiekunów prób na stopień
przewodnika i podharcmistrza. Warsztaty te od szeregu lat
prowadzone są przez hm Małgorzatę Marcinkowską (CH
KSI), hm Lidię Drzewiecką (Szkoła Wodzów)i hm Jacka
Drzewieckiego (CH KR i Szkoła Wodzów).
Druhna hm Małgorzata Marcinkowska, jako przedstawicielka
KSI bierze udział w spotkaniach Złotego Kręgu.
w spotkaniach uczestniczyła przewodnicząca komisji hm Beata Tylewska -Nowak. WNIOSKI: sądzę, że spotkanie
przewodniczącej KSI i przewodniczącej Szkoły Wodzów,

wraz z Zastępczynią Komendanta ds. Pracy z Kadrą, mogłoby odbywać się równolegle ze spotkaniem zespołów programowych, jednak powinien być podział na wspólną cześć
obrad i osobne spotkanie zespołów programowych oraz
kształcących.

3. REFERAT ZUCHOWY
Cel:

Skład:

Lp.
17.

wspieranie drużynowych gromad i namiestników zuchowych w hufcach, organizacja zlotów i warsztatów (zuchy - członkowie ZHP w wieku 6-10 lat, których charakterystyczną
formą aktywności jest zabawa w kogoś lub w coś - realizowana zespołowo przez zdobywane sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromad zuchowych pod opieką animatora zabawy, którym jest wódz zuchowy - drużynowa/drużynowy)
phm. Ewa Nowicka
Środa Wielkopolska
2/2019
pwd. Krzysztof Jarocki
Poznań-Śródmieście
1/2014
pwd. Weronika Wrońska
Szamotuły
12/2015
phm. Michalina Gertych
Wschowa
phm. Aleksandra Nowak
Kalisz
phm. Marta Barejko-Wróbel
Środa Wielkopolska
Zadanie
Sposób realizacji
Podnoszenie kwalifikacji kadry Organizacja warsztatów specjalistycznych „Szlif”
gromad zuchowych w celu
wyposażenia ich w wiedzę i
umiejętności służące właściwemu prowadzeniu gromady,
zgodnie z metodą harcerską i
metodyką zuchową

3/2017
4/2019
5/2019
Termin Stopień realizacji
V
Warsztaty odbyły się w terminie 17-19 maja 2019r. W
Poznaniu
kadra: Komendantka - phm. Weronika Wrońska, Kadra phm. Ewa Nowicka, phm. Marta Barejko-Wróbel, phm.
Krzysztof Jarocki, pwd. Anna Tomkowiak
Przeprowadzono zajęcia:
5 bloków zajęciowych dot. każdy innego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego, społecznego (uczestnicy wybierali spośród czterech tematów
zajęć w każdym bloku). Dodatkowo "Kopalnia Diamentów"
- forma inspiracji i wymiany doświadczeń, panele dyskusyjne dot. pracy z instrumentami metodycznymi oraz blok
poświęcony trudnym sytuacjom w gromadzie. Równocześnie odbyły się warsztaty "ABC ZUCHMISTRZA", na których
zajęcia dotyczyły podstawowych kwestii metodyki zuchowej - Prawa Zucha, form pracy, zasad dobrej zbiórki itp.



Promocja poprzez: Fanpage Referatu, strona internetowa chorągwi, informacje kierowane bezpośrednio
do namiestników
 Część finansowa: Warsztaty były współfinansowane z
programu ROHiS, uczestnicy z Chorągwi Wielkopolskiej płacili 20 zł, natomiast spoza całą kwotę, czyli
50 zł
wnioski w zakresie realizacji w kolejnym roku: Zmiana
terminu na zimowy, co sugerowali uczestnicy i osoby biorące udział w poprzednich edycjach oraz wprowadzenie
osobnej ścieżki warsztatów dla namiestników zuchowych.

Bieżące odpowiadanie na potrzeby ze strony instruktorów

cały
rok

POTRZEBY: Poprowadzenie zajęć na Kursie Drużynowych
Zuchowych, przygotowanie ankiety na Kurs Drużynowych
Zuchowych, poszukiwanie Kursu Drużynowych Zuchowych,
przeprowadzenie pokazowej zbiórki dla odbudowującej
się gromady, promowanie Kursów Drużynowych Zuchowych oraz warsztatów ABC ZUCHMISTRZA
na Fanpagu Referatu, opracowanie opisów członków referatu dla zrealizowania zadania z próby harcmistrzowskiej,
rozmowy o namiestnictwie zuchowym
 potrzeba wsparcia ZGŁOSZONA PRZEZ HUFCE: Śmigiel,
Gniezno, Kalisz, Krotoszyn, Poznań "PIAST" Stare Miasto, Poznań-Jeżyce, Mosina,Wolsztyn ;Odpowiedzialną
za wsparcie zgłaszających się instruktorów jest phm.
Ewa Nowicka
wnioski w zakresie realizacji w kolejnym roku takiego
zadania:Jest potrzebne. Instruktorzy powinni wiedzieć, że
zawsze mogą zwrócić się o pomoc do referatu i to w różnych sprawach, nie tylko dot. Kursów
Konferencja miała być zorganizowana na stopniu ogólnopolskim. W czasie, w którym miała się odbyć, Główna
Kwatera zaplanowała konferencję dot. reformy instrumentów metodycznych. Referat w porozumieniu z Wydziałem Zuchowym podjął decyzję o nieorganizowaniu
konferencji, by nie obniżać frekwencji konferencji o reformie instrumentów metodycznych, co zostało zdiagno-

zowane jako zagrożenie. Referat Zuchowy Chorągwi Wielkopolskiej nie wpisuje takiego zadania na rok 2020, ale
nie wyklucza realizacji go w kolejnych latach.

Organizacja konferencji zuchmistrzowskiej

18.

Wspieranie programowe namiestnictw i gromad

Przeprowadzenie akcji „Zuchmistrz = wędrownik”, „Zuchmistrz = instruktor”

X-XII
cały
rok

Jest to akcja ciągła, stale można zgłaszać wędrowników i
instruktorów. Akcja dzieje się na Facebooku, a wręczanie
plakietek następuje wtedy, gdy jest ku temu okazja, np.
warsztaty "SZLIF", kurs podharcmistrzowski, na którym
ktoś z referatu był kadrą
Odpowiedzialni: phm. Ewa Nowicka, phm. Weronika
Wrońska, pwd. Miłosz Pawlak . Uczestnicy z Hufców: Konin, Środa Wielkopolska, Śmigiel, Poznań Jeżyce, Poznań
"PIAST" Stare Miasto, Poznań Śródmieście "Siódemka",
Krotoszyn, Szamotuły .Akcja nie polegała na prowadzeniu
zajęć, a na wyróżnieniu wędrowników i instruktorów,
którzy poza byciem Zuchmistrzem robią coś jeszcze wędrowniczego lub instruktorskiego. PROMOCJA: Funpage Referatu, grupy Zuchmistrzów na Facebooku (Namiestnicy Chorągwi Wielkopolskiej, Zuchmistrzowie), strona
internetowa chorągwi, maile do hufców
https://tiny.pl/t28nl , Akcja była bezpłatna
wnioski w zakresie realizacji w kolejnym roku zadania: Referat Zuchowy chce ją kontynuować i nadal wyróżniać aktywnych Zuchmistrzów Chorągwi Wielkopolskiej.
Zgodnie z wyciągniętymi wnioskami zaczniemy promować
akcję podczas warsztatów "SZLIF".

Dlaczego zadanie nie zostało zrealizowane? Referat Zuchowy podjął decyzję o wstrzymaniu prac nad propozycją
programową dla namiestnictw, ponieważ nie mamy wy-

starczającego kontaktu z metodykami w hufcach. Chcemy
nawiązać kontakt i dopiero później upowszechnić materiał.
Opracowanie propozycji programowej dla namiestnictw „Wilcza Brać”

VI

Współorganizacja Zlotu Zuchów Wielkopolskich
IV

W PLANIE TO ZADANIE DOTYCZYŁO ROKU 2020, PONIEWAŻ
PLANOWALIŚMY NA PÓŁTOREJ ROKU!!!
Poradnik dotyczy prowadzenia warsztatów "ABC ZUCHMISTRZA": zajęć, które powinny być przeprowadzone, form
pracy, zamierzeń itd. Autor: phm. Weronika Wrońska
Poradnik nadal nie został upowszechniony, ponieważ należy jeszcze dokonać korekty tekstu i opracować poradnik
graficznie.

Opracowanie poradnika „ABC Zuchmistrza”
VIII

Opracowanie propozycji programowej „Kamyk odpowie”
cały
rok

To nie była propozycja programowa, a swego rodzaju
internetowy poradnik. Zuchmistrzowie mają możliwość
wysyłania pytań dot. metodyki zuchowej. Odpowiedzi
publikowane są na Fanpage "Kamyk odpowie" na podstawie literatury oraz doświadczenia publikujących. https://www.facebook.com/kamykodpowie/ , autor: hm. Aleksandra Nowak.
Nie mamy konkretnych danych kto korzystał z materiałów.
Można stwierdzić, że prawie 550 osób, które obserwuje
Fanpage. Nie można określić z jakich hufców to osoby, ale
mamy potwierdzenia z różnych, wielkopolskich środowisk,
że akcja jest przydatna.
Skutki realizacji propozycji programowej w jednostkach:
Zwiększenie wiedzy i świadomości kadry zuchowej w
oparciu o źródła metodyki zuchowej. Niwelowanie błędów
w prowadzeniu gromad. PROMOCJA: Funpage Referatu,
grupy Zuchmistrzów na Facebooku (Namiestnicy Chorągwi
Wlkp. Zuchmistrzowie), wizytóoki rozdawane podczas
imprez przez członków referatu, Fanpage "Kamyk odpowie" https://www.facebook.com/kamykodpowie/ , koszty- wydruk wizytówek

Wnioski: Referat Zuchowy chce, by akcja była kontynuowana, jednak nie jest to już akcja Referatu - zajmuje się
nią hm. Aleksandra Nowak, która nie jest już członkiem
referatu. Niemniej jednak nadal będziemy promować
akcję naszymi kanałami oraz zachęcać do zadawania pytań podczas warsztatów, np. "SZLIF".
Dostępność mapy: https://tiny.pl/t28k6
Aktualizacja: Na początku 2019 roku .
WNIOSKI: Chcemy, by mapa była aktualizowana częściej i
mamy zamiar wyznaczyć jedną konkretną osobę do tego
zadania.

Bieżąca aktualizacja Mapy Namiestnictw

19.

Podnoszenie jakości działania Pozyskanie w roku co najmniej jednego nowego
zespołu
członka referatu. Co najmniej jeden instruktor
zespołu zdobędzie stopień harcmistrza, jeden podharcmistrza, jedna osoba odbędzie Kurs Kadry
Kształcącej, jedna osoba zdobędzie Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej, dwie osoby Brązową Odznakę
Kadry Kształcącej

cały
rok
cały
rok

Nowy członek referatu: phm. Marta Barejko-Wróbel .
Członkowie referatu są w trakcie realizowania prób instruktorskich. Kurs Kadry Kształcącej ukończyła: phm.
Michalina Gertych. Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej
zdobyła: phm. Ewa Nowicka,a brązową: phm. Marta
Barejko-Wróbel
WNIOSKI: Postanawiamy motywować się wzajemnie w
zakresie realizacji zadań na kolejne stopnie instruktorskie
oraz dalej podnosić jakość działania zespołu przez szkolenia członków referatu i udział w centralnych wydarzeniach jak Zlot Zuchmistrzów czy Ogólnopolska Zbiórka

20.

Udział członków referatu w
spotkaniach doskonalących i informacyjnych

Udział w ogólnopolskiej zbiórce członków referatów zuchowych

Organizacja biwaku referatu
21.

Współpraca zespołów chorągwianych

Udział w cyklicznych spotkaniach zespołów chorągwianych

4. REFERAT HARCERSKI
Cel:

wspieranie drużynowych i namiestników harcerskich w hufcach (harcerki i harcerze - członkowie ZHP w wieku 10-13 lat, których charakterystyczną formą aktywności jest gra, rozumiana
jako działanie zespołowe w zastępach i towarzyszące temu współzawodnictwo; program działa-

VI

Członków Referatów Metodycznych.
31.05-2.06. 2019 w Perkozie udział wzięli phm. Ewa
Nowicka, pwd. Miłosz Pawlak
zajęcia zostały przeprowadzone w trakcie zbiórki: Targ
Wymiany Doświadczeń, Plany na rok 2019/2020, Konsultacja nowych instrumentów metodycznych, Zajęcia wodne,
Zajęcia z Akademikami, Praca z Kadrą Metodyczną Hufców. Udział w zbiórce był bezpłatny, a dojazd sfinansowała Komenda Chorągwi
WNIOSKI: Chcemy wziąć udział w Ogólnopolskiej Zbiórce
Członków Referatów Metodycznych w 2020 roku, ponieważ uważamy za niezwykle cenną wymianę doświadczeń,
która zachodzi między różnymi referatami. Mamy w planach wybrać się tam większą grupą.
Członkowie Referatu nie mogli się zdecydować co do terminu. Chcemy zrealizować zadanie w roku 2020 po pozyskaniu kolejnych dwóch osób do referatu (jesteśmy w
trakcie).

IX
raz
SPOTKANIA 26.01.2019 - udział phm. Ewa Nowicka,
na 30.03.2019 - udział phm. Ewa Nowicka, 8.06.2019 - phm.
kwartał Marta Barejko-Wróbel, 30.11.2019 - udział phm. Ewa Nowicka
Wnioski: Referat Zuchowy uważa takie spotkania za potrzebne Dzięki nim możemy być na bieżąco z planami
Komendy Chorągwi i innych zespołów oraz brać w tych
planach udział. W roku 2020 również mamy zamiar być
obecni na cyklicznych spotkaniach zespołów

nia drużyny harcerskiej jest tworzony i realizowany przez drużynowego przy współudziale rady
drużyny)
Skład: hm. Ewelina Tu Gniezno
6/20
backa –
kie14
rowniczka
pwd. Magdalena Międzychód
2/20
Jaworek
11
pwd. Ada Ją- Środa Wielkopolska
18/2
drzak
016
pwd.
Przemy- Poznań-Rejon
18/2
sław Bączyk
016
phm. Bartosz
Poznań-Rejon
18/2
Wilczek
016
phm. Adrianna Poznań-Wilda
18/2
Siuda
016
phm. Joanna Gó Jarocin
3/20
rnaś
19
phm. Agnieszka Szamotuły
3/20
Becela
19
Lp.
Zadanie
Sposób realizacji
Ter- Stopień realizacji
min
22. Podnoszenie
Organizacja Kurs DrużyX-XI Nie zrealizowano zadania. Zadanie nie odbylo się ze względu na reorganizację i braki kadrowe w Refefaci
kwalifikacji
nowych Harcerskich
e Harcerskim Chorągwi Wielkopolskiej.
kadry drużyn
„Be Prepared”
We wrześniu 2019 roku rozpoczęto prace nad organizacją w roku 2020 kursu drużynowych, jednocześnie
harcerskich w
Hufiec Gniezno zorgnizował na swoim terenie Kurs Drużynowych Harcerskich.
celu wyposażenia w wiedzę i
umiejętności
służące właściwemu prowadzeniu drużyn,
zgodnie
z metodą
i metodyką harcerską
23. Integracja na- OrganizaIV-VI Podjęto się organizacji wydarzenia w zmienionym terminie z kwietnia na maj. Wydarzenie było promomiestnicja Wielkopolskiego Week
wane przez media społecznościowe, jednak z uwagi na nietrafiony termin zainteresowanie wydarzeniem

ków i kadry druż endu Kadry Drużyn Haryn harcerskich cerskich „Granatowy
Szał”
24. Wdrożenie gier i Organizacja internetozabaw w pracy wej gry tematycznej dla
z drużynami
drużyn
25. Reorganizacja referatu

w terminie majowym było nikłe. Zostało zgłoszonych 8 osób. Podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji
wydarzenia i powrotu do kwietniowego terminu w roku 2020 r.
X-XII Rozpoczęto pracę związane z udostępnieniem i uporządkowaniem pomysłów dla kadry harcerskiej z Wiel(do V kopolski.
2020)

Przekazanie referatu nowemu kierownikowi

I-VI W związku z reorganizacją pracy Referatu Harcerskiego - w nowym roku harcerskim podjęto decyzję o
zmianie kierownika referatu – zmiana miała nastąpić na początku roku 2020. Phm. Bartosz Wilczek w roku
2019 został wdrożony przez hm. Ewelinę Tubacką do przejęcia referatu od stycznia 2020 r. Spotkania
członków referatu od września prowadził phm. Bartosz Wilczek.
26. WspółpraUdział
raz Referat Harcerski na bieżąco uczestniczył w spotkaniach zespołów chorągwianych. Kierownik referatu w
ca zespołów
w cyklicznych spotkaniach na przypadku, kiedy nie mógł uczestniczy w spotkaniu kierował zastępstwo.
chorągwianych zespołów chorągwianych kwar
tał

5. REFERAT STARSZOHARCERSKI
Cel:

Skład:

Lp.
27.

wspieranie drużynowych i namiestników starszoharcerskich w hufcach (harcerki starsze
i harcerze starsi - członkowie ZHP w wieku 13-16 lat, których charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie autorytetów, obszarów zainteresowań oraz własnego uzasadnienia dla
istniejącego porządku rzeczy; o programie działania drużyny starszoharcerskiej decyduje rada
drużyny)
phm. Agnieszka Pawlak - kierowniczka
Poznań-Wilda
15/2012
pwd. Stanisław Borowski
Poznań-Śródmieście
4/2011
hm. Adam Pielatowski
Poznań - Nowe Miasto
3/2012
phm. Joanna Walachowska
Mosina
6/2014
pwd. Andrzej Maćkowiak
Poznań-Rejon
6/2014
pwd. Weronika Łasut
Wągrowiec
1/2016
pwd. Marta Moszczyńska
Ostrów Wielkopolski
1/2016
pwd. Adrian Wachowski
Poznań - Stare Miasto
2/2017
phm. Sandra Seifert
Poznań-Jeżyce
2/2017
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Podnoszenie kwalifikacji kadry
Organizacja Kursu DrużynoX-XII
drużyn starszoharcerskich w celu wych Starszoharcerskich
wyposażenia ich w wiedzę
i umiejętności służące właściwe-

Stan realizacji
11-13.10.2019, 25-27.10.2019, Poznań
Kadra: hm. Agnieszka Pawlak Uczestnicy: - Elbląg (2
os.), Jarocin (1 os.), Kalisz (1 os.), Krotoszyn (1 os.),
Poznań-Rejon (1 os.), Poznań-Stare Miasto (1 os.),

mu prowadzeniu drużyny, zgodnie
z metodą harcerską
i metodyką starszoharcerską

Poznań-Śródmieście (3 os.), Rawicz (2 os.), Szamotuły
(1 os.), Środa Wielkopolska (1 os.), Warszawa Centralna (1 os.)
Zajęcia na kursie: Wszystkie zgodne z obowiązującym
standardem. PROMOCJA: portal facebook; finanse:
Odpłatność uczestników - 180 zł z Chorągwi Wielkopolskiej, 210 zł z innych chorągwi WNIOSKI: konieczność
pozyskania nowych osób do zespołu, które będą mogły
zaangażować się w pełni w realizację takich zadań w
przyszłości

28.

Integracja namiestników i kadry
drużyn starszoharcerskich

Organizacja biwaku liderów starszoharcerskich „Hike Smart” o charakterze warsztatowo-programowym dla
przybocznych, drużynowych i namiestników
pracujących z metodyką starszoharcerską

29.

Współpraca zespołów chorągwia- Udział w cyklicznych spotkaniach zespołów
nych
chorągwianych

I-VI

Zadanie nie zrealizowane ze względu na brak odpowiedniej liczby zgłoszonych uczestników
Zadanie promowane poprzez portal facebook
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie formy
byli: hm. Agnieszka Pawlak, hm. Joanna Walachowska, hm. Sandra Seifert, phm. Weronika Gilska, phm.
Agata Piękniewska
Pierwotnie zgłosiło się 12 osób, ale w trakcie 2 osoby
zrezygnowały - minimum 15 osób
W przyszłości należy przeprowadzić szerszą promocję
i rozważyć wybór innego terminu: wydarzenie w długi
weekend majowy może nie być najlepszym pomysłem

raz
na kwartał

Spotkania odbywały się raz na kwartał
Referat był reprezentowany przez szefa lub innego oddelegowanego członka Referatu

6. REFERAT WĘDROWNICZY
Cel:

wspieranie drużynowych i namiestników wędrowniczych w hufcach (wędrowniczki i wędrownicy członkowie ZHP w wieku 16-21 lat, których charakterystyczną formą aktywności jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią; zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo
mają charakter wyczynu; w działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i
specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań; o programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna)

Skład:

Lp.
30.

hm. Krystian Jabłkowski - kierownik
Wągrowiec
hm. Michał Romanowicz
Wschowa
phm. Michał Ruta
Września
hm. Dominika Kaszubowska
Konin
hm. Marcin Osuch
Konin
phm. Agata Pruss
Poznań - Nowe Miasto
Zadanie
Sposób realizacji
Podnoszenie kwalifikacji kadry
Organizacja Kursu Drużynowych Wędrowniczych
drużyn wędrowniczych w celu
wyposażenia ich w wiedzę
i umiejętności służące właściwemu prowadzeniu drużyny, zgodnie z metodą harcerską
i metodyką wędrowniczą

5/2016
5/2016
5/2016
17/2016
17/2017
3/2019
Termin
Stan realizacji
XI-I
Kurs odbył się w dniach 8-11 listopada 2019r. (Gniezno) i 3-5 stycznia 2020r. (Mosina).
Komendantem formy był hm. Ryszard Polaszewski.
Ponadto w kadrze znaleźli się hm.
Ewa Polaszewska i phm. Tomasz Lemański.
Uczestnicy reprezentowali hufce Gniezno, Wągrowiec, Poznań - Grunwald, Mosina
Zajęcia na kursie odpowiadały Standardowi Kursów
Drużynowych Wędrowniczych.
Kurs był promowany mailowo oraz przez media
społecznościowe Referatu.
Kurs finansowano z całości z odpłatności uczestników.
Kurs potwierdził słuszność kierunku dalszej regionalizacji Kursów Drużynowych Wędrowniczych. Planowane jest dalsze przenoszenie tej formy na poziom hufców i koncentracja na kształceniu kadry
namiestniczej.

31.

Wymiana doświadczeń wędrowni- Organizacja Wielkopolskiego wZlot Wędrowników
czych

IX

Impreza odbyła się w dniach 13-15.09.2019r. W
Wągrowcu.
Wydarzenie było organizowane przez namiestnictwo
wędrownicze Hufca Wągrowiec. Komendantem formy był phm. Krzysztof Urban. Pozostali członkowie
komendy to pwd. Zuzanna Wawrzyniak, pwd. Bartosz Konieczny, pwd. Łukasz Kubiak, hm. Marta
Mróz, pwd. Hubert Jezierski. Program imprezy zawierał różnorodne zajęcia rozwojowe, koncerty
oraz program instruktorski. Promocja odbywała się

za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.wzlot.zhp.pl oraz mediów społecznościowych. Impreza była finansowana ze środków
Urzędu Miasta Wągrowca oraz odpłatności uczestników.
Organizacja spotkania konsultacyjnego Wędrowniczej Watry2019

III
Spotkanie odbyło się w harcówce “Skaut” w Poznaniu w dniu 2 marca 2019r. Prowadzone było
przez phm. Agatę Pruss i hm. Krystiana Jabłkowskiego. Wzięło w nim udział pięciu patrolowych z
hufców Gniezno, Leszno, Poznań- Stare Miasto.
Prowadzono zajęcia nt. Służby oraz organizacji
obozów wędrownych. Promocja odbywała się w
drodze bezpośredniej jak i poprzez media społecznościowe Referatu. Wydarzenie finansowane w
całości z odpłatności uczestników.

Udział w Wędrowniczej Watrze 2019
VIII-IX

Organizacja warsztatu namiestnikowskiego

Konferencja odbyła się w dniu 30. sierpnia 2019r.
na bazie “Pająk” Hufca Częstochowa. Wzięli w niej
udział hm. Krystian Jabłkowski, hm. Marcin Osuch
oraz phm. Jakub Nowak. Wydarzenie dotyczyła podsumowania 15 lat
metodyki wędrowniczej oraz 20 lat Wędrowniczej
Watry.

X-XII

32.

Stworzenie bazy wiedzy

Praca nad konspektami/opisami służb Wędrownicza Watra/wZlot

I-VI

Warsztat przeniesiono na czerwiec
2020r. Wydarzenie planowano na ok 20 uczestników
i miało być realizowane we współpracy z Hufcem
Gniezno na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Ze względu na pandemię COVID warsztaty przełożono na termin późniejszy.
Było to wsparcie merytoryczne Referatu na potrzeby realizacji zadań poprzedzających udział patroli
we wZlocie i Wędrowniczej Watrze. Każda z nich
otrzymała dedykowany zespół metodyków wędrowniczych z całej Wielkopolski. Nad opiniowaniem

33.

Udział członków referatu w spo- Udział w ogólnopoltkaniach doskonaląskiej zbiórce członków referatów w Perkozie
cych i informacyjnych

Organizacja biwaku referatu „Wyjściówka”

34.

Program „Power”

Integracja środowisk wędrowniczych
w działaniu, w ramach realizacji projektu „Harcerstwo Kształci” – program „Wiedza Edukacja
Rozwój”, działanie 1.4. Młodzież solidarna

VI

projektów służb udział brali: hm. Łukasz Marciniak, hm. Krystian Jabłkowski, hm. Marcin
Osuch, phm. Agata Pruss, phm. Michał Bień, pwd.
Adam Fiedorowicz, pwd. Aleksandra Andrzejewska.
Konspekty przygotowywane w ramach WW konsultowali hm. Dominika Kaszubowska, hm. Michał
Ruta, hm. Marcin Osuch, hm. Krystian Jabłkowski, phm. Agata Pruss, phm. Zofia Gmerek. Służby
zostały zrealizowane, a konspekty wykorzystane
trakcie prowadzenia zajęć na zlocie WW. Zadanie
realizowana bezkosztowo. Praca w tym zakresie osi
poziom pracy kadry wędrowniczej i tego względu Referat ma zamiar ją kontynuować w latach
kolejnych.
Zbiórka odbyła się w dniach 31.05-2.062019r. W
Perkozie. Uczestniczył w niej hm. Marcin
Osuch. Realizowana zajęcia z zakresu: zadań stojących przed chorągwiana kadra metodyczną, wspólnot regionalnych, wspólnot chorągwianych, pracy z
kadra metodyczną hufców, konsultacji metodycznych nowej propozycji systemu instrumentów metodycznych, Akademicy a chorągwie, system pracy
z kadra w referacie metodycznym. W niedzielę
zajęcia dotyczyły budowy wspólnoty metodycznej
oraz planowania celów takiej wspólnoty. Referat
nadal ma zamiar uczestniczyć w zbiórkach centralnych.

V-VI

VI-XII

Biwaku nie zrealizowano z uwagi na sytuację osobistą osoby odpowiedzialnej (narodziny dziecka). Impreza jest elementem budowania zespołu i
wymiany myśli metodycznej w gronie Referatu.
Będzie kontynuowana w latach kolejnych.
Celem projektu jest wsparcie środowisk wędrowniczych w bieżącej pracy oraz tworzenie warunków
do powstania nowych namiestnictw wędrowniczych
w chorągwi. Pomimo długotrwałego braku kierow-

w działaniu

35.

nictwa projektu na poziomie centralnym, powołano
w Wielkopolsce siedem grup. Obejmują hufce:
Gniezno, Kalisz, Poznań - Stare Miasto, Jarocin,
Śrem oraz Leszno. Pod
okiem tutora realizują one projekty młodzieżowe
(służby). Przygotowywane są również szkolenia z
zakresu Leave No Treace oraz Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy. Zadanie jest finansowane ze
środków unijnych. Zadanie nie zostało podsumowane, gdyż cały czas jest w trakcie realizacji.
Współpraca zespołów chorągwia- Udział w cyklicznych spotkaniach zespołów chorąraz
26.01.2019 - hm. Krystian Jabłkowski,
nych
gwianych
na kwartał 30.03.2019 - hm. Krystian Jabłkowski,
8.06.2019 - hm. Krystian Jabłkowski,
30.11.2019 - hm. Michał Romanowicz
Referat nadal ma zamiar nadal uczestniczyć w organizowanych spotkaniach.

7. REFERAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU
Cel:

Skład:

Lp.
36.

wspieranie drużynowych Nieprzetartego Szlaku w hufcach, organizacja rajdów i zlotów oraz
warsztatów dla instruktorów (Nieprzetarty Szlak to kryptonim działalności harcerskiej wśród
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przebywającej w zakładach leczniczych oraz wychowawczych; zuchy i harcerze Nieprzetartego Szlaku są pełnoprawnymi członkami ZHP - noszą
takie same mundury, zdobywają sprawności i stopnie, realizują ten sam program, co członkowie działający w innych jednostkach)
hm. Piotr Soboń – kierownik
Poznań - Nowe Miasto
10/2006
pwd. Lidia Góralska – zastępczyni
Ostrów Wielkopolski
10/2008
pwd. Dawid Aniołek
Poznań-Jeżyce
4/2015
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Integracja środowisk Nieprzetar- Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej
III
Festiwal był podzielony na 2 kategorie – zuchową i
tego Szlaku
„Witaminki na start” w Krotoszynie
harcerską
- 14 marca
- 78 osoby
- Szkoła Specjalna w Krotoszynie
- uczestniczyli harcerze z hufców: Jarocin. Kroto-

szyn, Ostrów WLKP, Koźmin WLKP

37.

Organizacja XXVI Turnieju Gier i Zabaw
Zręcznościowych Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku

V

W turnieju brało udział 8 zespołów z hufców: Kalisz,
Krotoszyn, Ostrów, Jarocin, Ziemi Ostrzeszowskiej,
Kożmin
- 27 Marca
- 82 osób
- Miejsce realizacji: SOSW w Borzęciczkach

Organizacja Zlotu Drużyn Nieprzetartego
Szlaku „NS” – Kalisz 2019

IX

zrealizowano

Organizacja rajdu „Pogoń za pyrą”
w Ostrowie Wielkopolskim

IX

Rajd jest inauguracją roku harcerskiego
- 10 września
- 82 Osób
- Uczestnicy z hufców: Kalisz, Krotoszyn, Ostrów WLKP, Koźmin WLKP, Jarocin
- Miejsce realizacji: Cerekwica

Organizacja drugiej części obchodów 60lecia Nieprzetartego Szlaku - Kiekrz

X

Nie zrealizowano / przeniesienie terminu na 2020

Organizacja XI Turnieju Niepodległościowego Piłki Nożnej dla Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku

XI

Turniej ma za zadanie wprowadzenie w tematykę Niepodległościową
- 12 Listopada
- 57 Osoby
- Uczestnicy z hufców: Kalisz, Krotoszyn, Ostrów WLKP, Koźmin WLKP, Ziemi Ostrzeszowskiej
- Miejsce realizacji: SOSW w Zakrzewie

Organizacja spotkania opłatkowego instruktorów Nieprzetartego Szlaku
Przeprowadzanie warsztatów dla Organizacja warsztatów medycznych „Nie
środowisk Nieprzetartego Szlaku panikuj - ratuj” dla drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku - Ostrów Wielkopolski

XII

zrealizowano

V

W turnieju brało udział 8 zespołów z hufców: Kalisz,
Krotoszyn, Ostrów, Jarocin, Ziemi Ostrzeszowskiej,
Kożmin
- 27 Marca
- 82 osób
- Miejsce realizacji: SOSW w Borzęciczkach

8. REFERAT SPECJALNOŚCI
Cel:
skład:

Lp.
38.

39.

40.

41.

promocja specjalności w chorągwi
phm. Daniel Lachowicz
Trzcianka
– szef, Pilot Chorągwi
pwd. Robert Chudy
Poznań - Stare Miasto
pwd. Andrzej Maćkowiak
Poznań-Rejon
phm. Anna Musiał
Poznań-Jeżyce
phm. Klaudia Durowicz
Poznań - Nowe Miasto
hm. Zbyszko Kruszona
Poznań-Grunwald
Bogdan Cierpka
Poznań-Grunwald
Michał Górecki
Mosina
Zadanie
Sposób realizacji
Promowanie specjalności harcer- Przeprowadzenie akskich
cji promocyjnej specjalności harcerskich „Czas na Specjalności” w trakcie wZlotu

Wspieranie jednostek specjalności Organizacja zlotu-biwaku jednowodnej i żeglarskiej
stek specjalności wodnej i żeglarskiej

Wspieranie jednostek Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

Wspieranie specjalności obronnej

Organizacja warsztatów jednostek Harcerskiej Służby
Zabezpieczenia

Organizacja zawodów strzeleckich zdobywanie Harcerskiej Odznaki Strzelec-

7/2017
16/2017
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
Termin
Nie zrealizowano
IX
Brak możliwości czasowych członków referatu na udział w
imprezie, błędne podejście do organizacji ze strony
członków referatu.

IX-XI

Wnioski: Zmiana formy promocji specjalności.
Nie zrealizowano
Brak zainteresowania ze strony środowisk żeglarskich na
podjęcie współpracy z referatem w celu organizacji imprezy. Nikt nie chciał podjąć się ugoszczenia innych środowisk u siebie.

IX-XII

Wnioski: Poszukiwanie środowiska, które się tego podejmie trwa cały rok.
Nie zrealizowano
Brak odpowiednich kwalifikacji wśród członków referatu.

IX-XII

Wnioski: Poszukiwanie osób znających się na specjalności
HSZ w celu rozpoczęcia współpracy.
Nie zrealizowano

kiej

Brak odpowiednich kwalifikacji w referacie oraz brak
wiedzy w dziedzinie strzeleckiej, aby zorganizować takie
zawody.
Wnioski: Nawiązanie współpracy w tym temacie ze środowiskiem strzeleckim w Ostrowie Wlkp

Udział w Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP. Konferencja odbyła się w terminie 15 -17 marca w Łodzi.
W kwietniu pomimo współpracy Harcerskim Kręgiem
Akademickim SKIPP nie mogliśmy wesprzeć organizacji
ich corocznej imprezy „Skipper” ze względu na brak
zgłoszeń i odwołanie biwaku przez organizatorów.
Środowisko mające zorganizować regaty zrezygnowało
z nich ze względu na problem z ośrodkiem wodnym, na
którym miały się odbyć. Było to spowodowane zawirowaniami wokół własności ośrodka.
W trakcie zlotu przedstawiciele Referatu wsparli organizację jednej z kawiarenek.

9. WIELKOPOLSKA RADA KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW
Cel:

Skład:

Lp.
42.

reprezentowanie starszyzny oraz seniorów - członków ZHP posiadający miano seniora starszyzny i instruktorów, którzy ukończyli 55 lat i złożyli stosowną deklarację właściwe- Cel działania się nie zmienił i był realizowany
mu komendantowi
w całości w srodowiskach seniorackich tych formalnych jak
i w 5 nie formalnych. (środowiska nieformalne nie chcą
działać w ramch zhp ze względu na wysoka składkę członkowską)
hm. Paweł Napieralski - przewodniczący
Poznań-Grunwald
13/2016
phm. Barbara Król – zastępczyni
Poznań - Nowe Miasto
13/2016
hm. Aleksander Sekulski - zastępca
Gniezno
13/2016
hm. Marek Urbanowicz
Wągrowiec
13/2016
hm. Walenty Kupczyk
Poznań - Nowe Miasto
13/2016
hm. Gabriela Jaskulska
Czerwonak
13/2016
hm. Urszula Kocikowska
Poznań - Nowe Miasto
8/2017
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stan realizacji
Pielęgnowanie duchowoOrganizacja opłatka kręSTYCZEŃ Opłatki we wszystkich kręgach zostały zrealizowane w
ści starszyzny harcerskiej i senio- gów starszyzny harcerskiej
2019
okresie od 20.12.2018 roku do 30.01.2019. Jednocześnie w

rów

43.

i seniorów (gospodarz spotkania: Krąg Seniorów w Kole)

kole z inicjatywy tamtejszego kręgu i władz samorządowych zorganizowano wspaniałą imprezę noworoczną dla
kadry kierowniczej kręgów. W spotkaniu uczestniczyło 125
osób z 34 kręgów.

Kolędowanie w kręgach

I

Udział w spotkaniu opłatkowym Wspólnoty
Seniorów ZHP w Skulsku

I

Udział w harcerskiej pielgrzymce na Jasną
Górę.

V

W poznaniu odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty
skulskiej w trakcie której dokonano zmiany komendanta
wspólnoty (dh.
Phm. Lipiński Jerzy
Ksh Mogilno) uczestniczyło 26 kręgów z całego kraju.

Współorganizacja Dnia Skupienia wraz
ze Wspólnotą Seniorów ZHP w Skulsku

VI

Z wielkopolski uczestniczyła delegacja KSH z Słupcy
i Ostrowa Wlkp.

Współorganizacja mszy świętej za zmarłych członków harcerstwa poznańskiego
i wielkopolskiego oraz spotkania okolicznościowego

IX

Pomoc organizacyjna w kolejnych dniach skupienia
w czerwcu 2019 roku uczestniczyło 10 kręgów z wlkp.

Prezentacja starszyzny harcerskiej Udział w organizacji i uczestnictwo w Zloi seniorów szerszemu kręgowi od- cie Chorągwi Wielkopolskiej
biorców
oraz uroczystym apelu na Forcie VII w Poznaniu

II

Tradycyjnie w środowiskach seniorackich (Kalisz. Ostrów,
Leszno, Gniezno, Szamotuły I Poznań w listopadzie 2019
organizowali msze św. Za zmarłych. Niestety w roku 2019
kapelan Chorągwi Wlkp. ZHP odmówił uczestnictwa w tej
ceremonii.
Aktywne uczestnictwo wszystkich kregów seniora chorągwi
wlkp. W obchodach 100 powstania wlkp. 120 osobowa
reprezentacja 32 kręgów wzięła udział w sobotnich uroczystościach zlotowych na FORCIE VII, pomniku powstańców wlkp czy imprezach towarzyszących na starym rynku
(zwiedzanie muzeum powstania wlkp, muzeum wp, spotkanie panelowe z przewodniczącym zhp w domu poloni)
Okolicznościowa zbiórka jubileuszowa kręcu i delegacji
innych kręgów

III
Obchody jubileuszu 25-lecia Kręgu Seniorów „Bezimienni” w Gnieźnie
III
Udział w obchodach rocznicy Akcji pod
Arsenałem w Farze Poznańskiej

Zgodnie z wieloletnia tradycją odbyły sie uroczystości w
um w poznaiu z udziałem władz harcerskich chorągwi wlkp
i licznego grona seniorów
Z tej okazji odbyły sie uroczystości w Wągrowcu (gala

i Urzędzie Miasta Poznania

senioracka oraz piknik i ognisko rocznicowe współorganizatorem władze samorzadowe m. Wągrowiec
VI

Obchody jubileuszu 10-lecia Kręgu Seniorów „Damy Radę” w Wągrowcu
VI

44.

Udział w dniu sąsiada na ul. Święty Marcinie w Poznaniu (kręgi które nie
należą do Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku)

XII

Uczestnictwo w obchodach 101. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego

XII

Wyjazd seniorów na obchody 101. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego do Warszawy
Organizacja turystyki i krajoznaw- Powitanie wiosny – organizacja wycieczek,
stwa starszyzny harcerskiej i senio- biwaków, topienia Marzanny
rów
Udział w Rajdzie „Rodło” Chorągwi Gdańskiej – Miastko

45.

Organizacja wypoczynku starszyzny „Harcerski Seniorze ruszaj w maju nad
harcerskiej i seniorów
morze” – wyjazd do Ustronia Morskiego
Wyjazdy w odwiedziny obozów organizowanych przez hufce, drużyny (pomoc
w organizacji Harcerskiej Akcji Letniej)

46.

Organizacja biwaku seniorów harcerskich
w Ustroniu Morskim
Integracja ze starszyzną harcerską Uczestnictwo w XXVIII Ogólnopolskim Zła-

III

V

Z powodu zmiany formy dnia
sąsiada, seniorów reprezentowała grupa 23 osób ze środowisk poznańskich na ul. Św marcin
Uroczysty apel pod pomnikiem harcerskim na malcie z
udziałem 45 osobowej grupy seniorów
Wyjazd do warszawy zapewniono nielicznej grupie seniorów (7 osób) niemniej godnie reprezentujących siena tych
obchodach (msza sw., Apel, Cmentarz Powązkowski Kwat.
Powstanców Wlkp.)

Zgodnie z tradycją zrelizowano powitanie wiosny w róznych formach – wycieczka, wylkapka, spacer po parku itp.Pierwsze ogniska
W rajdzie rodło uczestniczyła delegacja 2 kręgów z Piły
i N. Tomyśla (uwaga z powodu dużych kosztów indywidualnych oraz słabego programu spadło zainteresowanie rajdem w środowisku seniorów w wlkp)

V

W pełni zrealizowane wyjazdy rekreacyjno wypoczynkowe
z udziałem licznej grupy seniorów - 70 osób w 2 grupach.
Spotkania integracyjne z seniorami z kołobrzegu)

VII

To zadanie było realizowane przez 4 kręgi z poznania które czynnie uczestniczyły w odwiedzinach obozów harcerskich z macierzystych hufców

IX

Patrz pkt.45 akapit 1

VIII

Wielkopolskie reprezentowała grupa 78 seniorów (najwięk-

i seniorami innych chorągwi

47.

48.

49.
50.

zie Seniorów w Rzeszowie

Promowanie działalności starszyzny Organizacja Zlotu Seniorów Chorągwi Wielharcerskiej i seniorów
kopolskiej w Kaliszu

Organizacja spotkań starszyzny
harcerskiej i seniorów w kręgach

Podnoszenie kwalifikacji kadry kręgów starszyzny harcerskiej
i seniorów
Współpraca z Wydziałem Seniorów
i Starszyzny Harcerskiej Głównej
Kwatery ZHP

sza - tradycyjnie ekipa złazowa) w trakie złazu odwiedziny
dh. T. Kujaczyńskiego k-ta chorągwi i dh. A. Nowosad Naczelnik ZHP. Złaz udany, dobra organizacja, grupa 12 seniorów wyjechała na rajd turystyczny śladami polskich
cmentarzy na Ukrainę.
V

W ramach corocznego zlotu seniorów odbyła się impreza w
kaliszu. Bardzo dobra organizacja imprezy przez gospodarzy. Wielka pomoc władz samorządowych kalisza. Słowa
uznania
dla
komendy
hufca
w Kaliszu. Super impreza. Udział 120 osobowej grupy seniorów z 21 kręgów.

Udział w Dniach Seniora
na Międzynarodowych Targach Poznańskich

X

Organizacja spotkań z okazji Dzień Myśli
Braterskiej

II

Te zadanie było realizowane we wszystkich kręgach seniorów chorągwi w dniu 22.Lutego

Udział w spotkaniu wielkanocnym Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku

IV

Wyjazd kręgów należących do wspólnoty na jajeczko do
mielnicy dużej.

Organizacja spotkań wielkanocne

IV

Imprezy wewnętrzne w kręgach

Organizacja majówek

V

Imprezy wewnętrzne w kręgach

Organizacja spotkania seniorów w Lubochni koło Gniezna

VIII

Organizacja harcerskiego startu
Organizacja kursu podharcmistrzowskiego dla komendantów kręgów w stopniu przewodnika
Uczestnictwo w spotkaniu kadry kierowniczej kręgów seniorów w Pucku

IX
III
IV

Tradycyjnie kręgi z wielkopolski na zaproszenie kręgu z
Gniezna uczestniczyło w pikniku seniorackim w Lubochni.
Liczba osób ok 85 z 12 kręgów
Uczestnictwo 4 komendantów w kursach
Delegacje z 10 kręgów wraz z prezydium wielkopolskiej
rady uczestniczyło w naradzie wydziału GK w Pucku

10. INSPEKTORAT RATOWNICZY
Cel:

propagowanie i unifikacja wiedzy oraz umiejętności członków ZHP w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizacja kursów dotyczących tej tematyki

Skład:

Lp.
51.
52.
53.

pwd. Robert Chudy - szef
Piotr Kwaśniewski
Agnieszka Latuszewska
Maria Żarnecka
phm. Natalia Nowacka
hm. Łukasz Brodowiak
pwd. Stanisław Borowski
pwd. Joanna Szmuc
phm. Marzanna Rzepka
pwd. Anna Kończal
pwd. Andrzej Maćkowiak
Łukasz Elantkowski
pwd. Agata Siczyńska
Martyna Jałoszyńska
Adam Fiedorowicz
Zadanie
Nauczanie pierwszej pomocy

Poznań - Stare Miasto
1/2016
Poznań - Stare Miasto
2/2010
Poznań - Stare Miasto
2/2010
Poznań - Stare Miasto
2/2010
Poznań-Rejon
1/2016
Poznań-Grunwald
13/2012
Poznań-Śródmieście
2/2013
Poznań-Śródmieście
2/2013
Środa Wielkopolska
2/2013
Kalisz
13/2013
Poznań-Rejon
13/2013
Poznań - Stare Miasto
13/2013
Śmigiel
13/2014
Poznań - Nowe Miasto
13/2014
Poznań-Rejon
13/2014
Sposób realizacji
Termin
Stan realizacji
Przeprowadzenie kursów z zakresu pierw- II, III, V, IX, X Przeprowadzono 3 – dwu weekendowe kursy pierwszej
szej pomocy
pomocy. Przeszkolono ok. 70 harcerek i harcerzy z chorągwi wielkopolskiej oraz jeden kurs 16 godzinny.
Integracja środowiska ratownicze- Organizacja spotkań rozwijających umiecały rok
Zorganizowano 3 spotkania dla harcerzy związanych z
go chorągwi
jętności z zakresu pierwszej pomocy dla
Inspektoratem ratowniczym
absolwentów kursów
Przygotowanie potencjalnych in- Przeprowadzenie warsztatów dla kadry
VII-XII
W 2019 roku 2 nowych instruktorów uzyskało uprawniestruktorów HSR
kursów pierwszej pomocy, mających zaponia instruktora HSR: Aleksandra Bandosz oraz Zuzanna
znać z systemem Instruktora Potencjalnego
Janas. Podczas kursów pierwszej pomocy przeprowaoraz wsparcie w zdobywaniu statusu Indzone zostały zajęcia dla potencjalnych instruktorów
struktora Potencjalnego
Integracja środowiska osób planujących
w przyszłości udział w kursie instruktorskim
HSR

VII-XII

11. WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH
Cel:

integrowanie jednostek harcerskich oraz członków ZHP, którym bliskie są idee grunwaldzkie,
upowszechnianie idei i wiedzy o Grunwaldzie - miejscu wielkiej bitwy z 1410 r. - oraz prowadzenie współzawodnictwa o Tytuł i „Odznakę Grunwaldzką”; reprezentowanie na terenie chorągwi

Funkcyjny:
Lp.
54.

55.

jednostek będących członkami Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota
Drużyn Grunwaldzkich”
hm. Krzysztof Chodziak
Oborniki
12/2017
- przedstawiciel
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Promowanie XLVII Ogólnopolskiego Zlotu Dystrybucja materiałów dotycząIII-V
Grunwaldzkiego 2019
cych XLVII Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego 2019
Współtworzenie programu Wspólnoty
Drużyn Grunwaldzkich na rok harcerski 2019/2020

Udział w pracach Rady Wspólnoty Drużyn
Grunwaldzkich

cały rok

Stopień realizacji
Zrealizowano
W miesiącu marzec kwiecień i sierpień prowadzona
była dystrybucja ulotek o wdg i Zlocie grunwaldzkim, ulotki były wysłane pocztą do 14 hufców z
chorągwi łącznie około 350szt.
W roku 2019 drużyny z Obornik, Rogoźna i Wielichowa uczestniczyły w wspólnym obozie w Trójmieście, uczestnicząc również w Zlocie Westerplatte.
Ponadto w październiku odbył się biwak przedstawicielstwa, który Ostał przygotowany przez szczep
w Słupcy, w biwaku uczestniczyły drużyny z Obornik, Rogoźna i Słupcy. Komendantem biwaku były
hm Maria Główczyńska. Biwak nawiązywał do tematyki średniowiecznej. Odbył się kominek, rajd
pieszy i biesiada średniowieczna.

56.

Udział w XLVII Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim 2019

Organizacja Gniazda Wielkopolskiego
na zlocie

VII

57.

Promowanie zdobywania Tytułu
i „Odznaki Grunwaldzkiej”

Dystrybucja materiałów dotyczących
zdobywania Tytułu i „Odznaki Grunwaldzkiej”

IX-X

12. ZESPÓŁ PROGRAMOWY

W terminie 8-14 odbył się zlot grunwaldzki z chorągwi wlkp w zlocie uczestniczyło 30 osób z hufca
Oborniki i Konin. Kadra gniazda mimo małej liczebności współtworzyła program zlotu. Mała liczba środowisk uczestniczącą w Zlocie wynikała z
faktu, iż kilka drużyn grunwaldzkich preferuje
uczestnictwo w Zlocie w sposób naprzemienny tj
udział w Zlocie co dwa lata. zrealizowano
Nie zrealizowano

Cel:

Skład:
Lp.
58.

59.

inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć programowych chorągwi; wspieranie hufców w pracy
programowej; współpraca z osobami odpowiedzialnymi za program w hufcach; koordynowanie zespołów zadaniowych (przewiduje się powoływanie zespołów do realizacji przedsięwzięć
programowych w porozumieniu i przy współpracy zastępcy komendanta chorągwi ds. wsparcia wydarzeń)
hm. Kinga Pelec
Jarocin
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Realizacja zadań przypisanych Zastępczyni Komendanta Chorągwi hm. Kinga Pelec
Zatwierdzanie programów placó- Koordynowanie pracy zespołu zadaniowego
I-II
Zadanie realizował zespół złożony z druhen naszej Chowek Harcerskiej Akcji Zimowej
zatwierdzającego programy zimowisk
rągwi. Posiadają one odpowiednie doświadczenie i
kompetencję. Niejednokrotne trudne konsultacje z
organizatorem danej formy, wyjaśnienia zasadności
naniesienia poprawek skutkowały przedłużającym się
czasem pracy nad ostatecznym kształtem dokumentów.
Zdarzały się również przypadki zgłaszania dokumentacji
w ostatniej chwili. Ostatecznie zatwierdzono wszystkie
zgłoszone formy pod względem programowym
Zatwierdzanie programów placó- Koordynowanie pracy zespołu zadaniowego
VI-VIII
wek Harcerskiej Akcji Letniej
zatwierdzającego programy kolonii i obojw
zów

13. PEŁNOMOCNIK DS. PROGRAMU WSPARCIA HUFCÓW
Cel:

Funkcyjny:
Lp.
60.

Realizacja zadań wynika z uchwały nr 13 XL Zjazd ZHP z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie
wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej, który zobowiązał komendy chorągwi
do:
a. zapoznania się z programem wzmocnienia hufców oraz do przeanalizowania sytuacji
hufców na terenie swojego działania,
b. uwzględnienia zapisów programu, wniosków z jego ewaluacji oraz publikowanych
raportów w swoich strategiach i planach pracy.
Dokumentem wykonawczym w tym zakresie jest uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 54/2019 z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia drużynowym stałego wsparcia w prowadzeniu przez nich podstawowych jednostek organizacyjnych
hm. Maciej Siwiak
Gniezno
8/2019
Zadanie
Sposób realizacji / Odpowiedzialny
Termin
Stopień realizacji
Wsparcia hufców i szczepów oraz Stworzenie zespołu wsparcia szczepów
VII-XII
Nie zrealizowano w wyznaczonym terminie.
kadry programowej
i hufców oraz kadry programowej
We wrześniu padła propozycja wydelegowania z huf-

Opracowanie planu pracy zespołu

VII-XII

Dokonanie analizy i opracowanie raportu
w zakresie wsparcia wszystkich hufców
w chorągwi

IX-XII

ców osób do zespołu niestety z brakiem odzewu Podjęto decyzję o zmianie pełnomocnika.
Wszystkie punkty z realizacją zamierzeń zostały przesunięte na pierwszą połowę 2020

14. PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI UCHWAŁY ZJAZDU CHORĄGWI W SPRAWIE DZIAŁAŃ ETYCZNYCH ŚRODOWISKOWO
Cel:
Funkcyjny:
Lp.
61.

Realizacja Strategii rozwoju chorągwi w zakresie obszaru strategicznego: Skuteczni wychowawczo
hm. Anna Pospieszna
Poznań – Nowe Miasto
4/2019
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Kształtowanie pożądanych wzorZapoznanie się z uchwałą instruktorów
IV-VII
ców osobowych instruktorów
chorągwi.
(w tym rozwijanie świadomości
i postaw instruktorów wobec środowiska naturalnego) poprzez
osobisty przykład instruktorski,
wzmocnienie roli opiekuna próby
oraz świadomą pracę z kadrą
w hufcach/chorągwi

KONFERENCJA NIE TYLKO SZÓSTY PUNKT odbyła się w
Poznaniu 6.04.2019.
 OSOBY ZAANGAŻOWANE
Odpowiedzialną osobą była hm. Anna Pospieszna (pełnomocnik ds. uchwały środowiskowej). W zespole organizacyjnym (organizatorami) była Szkoła Wodzów,
RPM21, oraz Hufiec Poznań Nowe Miasto. Natomiast zaproszonymi prelegentami, prowadzącymi były osoby nie
tylko ze środowiska organizatorów, ale z wielu innych
środowisk, ze względu na swoje doświadczenie związane
ze środowiskiem. Prowadzącymi byli:
- Hm. Anna Zielińska (CSI ZHP – niestety nie dojechała,
natomiast przygotowała zajęcia, które były przeprowadzone)
- Hm. Romuald Rzekiecki (Hufiec Ostrów Wielkopolski –
uczestnik, który zgłosił swoja chęć przedstawienia prelekcji)
- Hm. Marcin Osuch (Referat Wędrowniczy, Hufiec Konin)
- Hm. Szymon Gackowski (Szkoła Wodzów, RPM “21”,
Hufiec Poznań Nowe Miasto) (Hufiec Ostrów Wielkopolski)
- Hm. Anna Pospieszna (Szkoła Wodzów, RPM “21”, Hu-

fiec Poznań Nowe Miasto) (Hufiec Ostrów Wielkopolski)
- Hm. Piotr Miara – (Hufiec Trzcianka)
- Hm. Zofia Chyleńska (Szkoła Wodzów, Hufiec Poznań
Stare Miasto)
- Hm. Anna Markiewicz (Hufiec Poznań Stare Miasto)
- Phm. Jakub Lasek (Chorągiew Opolska)
- Phm. Agata Pruss (Referat Wędrowniczy, Hufiec Poznań
Nowe Miasto)
- Phm. Olga Rosiak (Hufiec Kutno)
- Pwd. Julia Bardziejewska (Hufiec Poznań Śródmieście)
- Pwd. Alan Filas (Hufiec Poznań Nowe Miasto)
 UCZESTNICY:
- Hufca Poznań Nowe Miasto – 4
- Hufca Poznań Śródmieście - 4
- Hufiec Poznań Stare Miasto – 3
- Hufiec Krotoszyn – 3
- Hufiec Ostrów Wielkopolski – 2
- Hufiec Środa Wielkopolska – 2
- Hufiec Konin - 2
- Hufiec Poznań Wilda – 1
- Hufiec Śmigiel - 1
- Hufiec Wschowa - 1
- Hufiec Ostrzeszów - 1
- Hufiec Gniezno - 1
- Hufiec Konin – 1
- Hufiec Szczecinek – 2
- Hufiec Opole – 1
- GK ZHP - 1
 ZAJĘCIA:
Materiałem przedkonfernecyjnym do zapoznania się
była chorągwiana uchwała. Był to punkt wyjścia do
rozważań podczas zajęć.
Dla wszystkich były to tematy:
- Aktualna sytuacja w ZHP i w Wielkopolsce w kontekście
szóstego punktu Prawa Harcerskiego

- Dlaczego 1 stopień ma znaczenie i jak to podgrzeję
atmosferę w harcerstwie
- Nie zostawiaj śladu! Kilka zasad dla każdego
-Obóz, polityka, polityki i co dalej? Perspektywy na przyszłość
Dla kadry wspierającej były to tematy:
- Baza harcerska, a środowisko
- Ekologia, a ekonomia – co się bardziej opłaca
- Harcerskie wydarzenie – warsztat
Dla kadry wychowawczej były to tematy:
- Jak wychowywać i motywować przyrodniczo – kształtowane postaw prośrodowiskowych u harcerzy
- Jak korzystać z dobrodziejstw lasu
- ZUCHY - pomysłowa majsterka zuchowa
- HARCERZE/HARCERZE STARSI – Dobre praktyki obozowe
- WĘDROWNICY – Instrumenty metodyczne w służbie środowisku
 PROMOCJA:
- Stworzono stronę internetową, która funkcjonuje
nadal www.zkk.zhp.wlkp.pl/konferencja.
- Organizatorzy wysłali maile bezpośrednio do referatów
oraz do biura chorągwi w celu wysłania do komunikatu.
Niestety komunikatem nie poszło. Do hufców wiadomość
wysłała dh. Kinga Pelec.
- Organizatorzy promowali również wydarzenie i posty na
FB.



FINANSE: Odpłatność uczestników wynosiła 15zł.
Konferencję dofinansowano również z ROHiS.

WNIOSKI: Konferencja została stworzona wielokierunkowo i praktycznie. Oprócz wiedzy dostarczonej
uczestnikom panele zostały stworzone tak aby
a) ...wiedza w trakcie konferencji została w chorągwi na

dłużej, nie tylko dla uczestników. Materiały pokonferencyjne – prezentacje z wykładów jak i materiały wypracowane przez grupy znajdują się pod adresem www.harcownik.zhp.wlkp.pl /2019/05. Zostały one
wysłane do hufców jak i władz chorągwi wraz z przypomnieniem o realizacji uchwały Zjazdu Chorągwi.
b) ...chętni uczestnicy konferencji brali udział w
przemyśleniu koncepcji
materiałów
pomocniczych do realizacji uchwały. Taka koncepcja i wytyczne zostały stworzone i wysłane do Zespołu Promocji
Chorągwi.
c)...wykorzystując wiedzę i zainteresowanie uczestników
kreowano kierunki polityki środowiskowej ZHP. Wypracowane kierunki zostały przesłane i uwzględnione w budowaniu ogólnopolskiego dokumentu i poradnictwa do
jego realizacji.

-----------------------Informacje o uchwale - 12.05.2019
Wnioski z konferencji oraz przypomnienie o uchwale
wysłałam do komend hufców (kończących kadencję),
komendy chorągwi, zespołów chorągwianych (chorągwiana komisja rewizyjna i rada chorągwi dostały maila w
późniejszym czasie). W mailu pojawiło się zdanie wskazujące wprost, że uchwała dotyczy każdego i zapewnienie o byciu otwartą w razie pytań.
STWORZENIE PORADNICTWA I JEGO
PROMOCJA

IV-XII

06-08.2019 – nabór i praca grupy roboczej nad treściami poradnictwa
Grupa składająca się z osób zainteresowanych (pokonferencyjny wniosek b) spisała możliwe i najbardziej realne
sytuacje, których dotyczy uchwała. Spisane podpowiedzi
konsultowano również z osobami postronnymi.

09.2019 - promocja poradnictwa
We wrześniu po obserwacji zjazdu Hufca Poznań Nowe
Miasto postanowiłam nie realizować promocji w trakcie
zjazdów hufców. Mimo wcześniejszego planu – nie jest to
przestrzeń sprzyjająca promowaniu uchwały.
10.2019 - opracowanie graficzne treści poradnictwa
Zespół promocji chorągwi otrzymał podpowiedzi do realizacji uchwały.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

WNIOSKI

W związku z pojawiającymi się w ZHP zespołami chorągwianymi, jesienią wymieniałam
się doświadczeniami z wdrażania uchwał chorągwianych
w innych chorągwiach
Wnioskiem jak i planem jest wdrażanie uchwały (w 2020
roku) do komend hufców. Brak odpowiedzi na mail związany z uchwałą, czy pytań wcale nie cieszy. Na konferencji pojawiło się dużo zaangażowanych i zainteresowanych osób, jednak jak same wskazywały działania
oddolne jak i odgórne są potrzebne.
Wnioski co do merytoryki, formy i praktyczności poradnictwa zostały wzięte pod uwagę i wdrożone.
Wnioskiem z działań takiej osoby jak pełnomocnik jest
również potrzeba wspólnej wizji i chęci wdrażania tej
uchwały przez instytucję powołującą pełnomocnika.
Wspólnota celu może być najsilniejszym czynnikiem powodzenia wdrożenia uchwały.

15. ZESPÓŁ WYCHOWANIA DUCHOWEGO
Cel:

Skład:

wspieranie wychowania duchowego, które opiera się nie tyle na nauczaniu religii, ile na
kształtowaniu postawy wobec innego człowieka i wobec świata, postawy odznaczającej się
tolerancją i otwartością, poszanowaniem prawa innych do wolności i do własnego zdania,
dążeniem do pokoju
phm. Małgorzata Chmielarz
Jarocin
5/2019

Lp.
62.

- przewodnicząca
phm. Mateusz Kubiak - zastępca
Krąg Klerycki
4/2008
pwd. Beata Cieszyńska
Poznań - Stare Miasto
5/2013
phm. Joanna Bzdęga-Rugała
Poznań - Stare Miasto
10/2006
pwd. Kamila Unger
Szamotuły
4/2008
pwd. Marcin Mrozik
Krąg Klerycki
5/2013
pwd. Magdalena Olejniczak (Nowak)
Ziemi Ostrzeszowskiej
5/2013
phm. Agnieszka Nowak (Snela)
Śmigiel
4/2008
pwd. Łukasz Stasiński
Krąg Klerycki
5/2013
phm. Angelika Terkiewicz
Złotów
13/2016
pwd. Jarosław Zimniak
Poznań-Jeżyce
13/2016
pwd. Maciej Witała
Poznań - Stare Miasto
13/2016
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Udział w uroczystościach Triduum Udział harcerzy w drodze krzyżowej ulicaIV
Paschalnego
mi miasta Poznania oraz wsparcie organizacyjne Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli

63.

Organizacja warsztatów z zakresu Organizacja warsztatów „Poznaj swoją
wychowania duchowego
drogę” oraz biwaku motywacyjnego

64.

Udział
w Harcerskiej Służbie Lednica

65.

Koordynacja przedsięwzięć związanych
z Betlejemskim Światłem Pokoju

Wsparcie organizacyjne Spotkania Młodych
Lednica 2000 – corocznego Apelu III Tysiąclecia na Polach Lednickich, pod Bramą
Rybą
Organizacja przyjęcia w chorągwi Betlejemskiego Światła Pokoju

V-VI, IX-X
VI

XII

Stopień realizacji
Zrealizowano. Podczas uroczystości Triduum Paschalnego wzięło udział 68 harcerzy z hufców Poznań-Nowe
Miasto,
Poznań
Piast
Stare
Miasto,
Jarocin. Odpowiedzialnym za przedsięwzięcie był Piotr
Walczak. Rekrutację przeprowadzono przez wysyłanie
ankiet zgłoszeniowych do hufców. Wydarzenie promowano na stronie Internetowej ZWD i udostępniano w
środowiskach. Uczestnicy nie ponosili odpłatności. Ilość
zgłoszonych osób do służby świadczy o dobrej promocji
wydarzenia. Zadanie zrealizowano przy współpracy z
ZHR.
Nie zrealizowano. Zadanie nie zostało zrealizowane
ponieważ zespół jest w trakcie przeorganizowywania pracy i podziału obowiązków.
Przeprowadzono. Wsparcie w służbie harcerzy z hufców Ch.W. zgłoszonych u organizatora za pomocą ankiet.
Zorganizowano w odświeżonej formule. Odpowiedzialny za Zakopane- Jarosław Zimniak. Koordynował pracę
106
harcerzy. Poznańodpowiedzialne:
Anita Walachowska i Małgorzata Chmielarz. W przygotowaniu i przeprowadzeniu działań wzięło udział 24 harcerzy i instruktorów. Przedsięwzięcie promowani na

66.

Współpraca z kapelanem

Cykliczne spotkania z kapelanem chorągwi

67.

Reorganizacja zespołu

Wprowadzenie stałych spotkań zespołu

68.

Współpraca z zespołami chorągwianymi

Uczestnictwo we wspólnych spotkaniach

stronie ZWD i udostępniano w środowiskach. Po zakończeniu zadania został wyciągnięty wniosek, aby przygotowania do zadania rozpocząć wcześniej. Zadanie zostało zrealizowane dobrze, ale wymagało to wielu korekt.
cały rok
Realizowano od drugiej połowy roku. Spotkania w Komendzie Ch. Wlkp. Oraz za pomocą Teams. Cyklicznie
co drugi miesiąc. Indywidualne lub z zespołem. Podczas spotkań z zespołem dołączali się Jarosław Zimniak, Piotr Walczak i Angelika Terkiewicz
raz na dwa Wprowadzono w drugiej połowie roku. Spotkania odmiesiące
bywały się cyklicznie co dwa miesiące w siedzibie komendy Ch. Wlkp. Lub za pomocą aplikacji Teams. W
spotkaniu brały udział 4 osoby. Małgorzata Chmielarz,
Artur Wojczyński, Jarosław Zimniak, Piotr Walczak.
Angelika Terkiewicz informacje o wnioskach ze spotkań
otrzymywała telefonicznie bądź mailowo. Na spotkaniach poruszano problem aktywizacji zespołu, podziału
obowiązków, przydziału zadań i możliwości podjęcia
współpracy z hufcami.
raz
Zrealizowano od drugiej połowy roku. Przedstawiciel
na kwartał zespołu brał udział w

16. KAPELAN
Cel:
Funkcyjny:
Lp.
69.
70.
71.

sprawowanie opieki duszpasterskiej wobec członków ZHP wyznania rzymskokatolickiego; działanie na rzecz rozwoju duchowego i religijnego, współudział w ich wychowaniu do odpowiedzialności i społecznej dojrzałości, w poszanowaniu godności człowieka
ks. pwd. Artur Wojczyński
Komenda Chorągwi
17/2018
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Odprawianie harcerOkazjonalne odprawianie harcercały rok
skich mszy świętych
skich mszy świętych w trakcie obozów, zlotów, złazów
Współpraca z kapelanami hufców i Organizacja spotkania z kapelanami hufców
cały rok
środowisk harcerskich
i środowisk harcerskich
Współpraca z ZespoCykliczne spotkania z Zespocały rok
łem Wychowania Duchowego
łem Wychowania Duchowego

Stopień realizacji
Realizowano wg potrzeb
Realizowano wg potrzeb
Realizacja od drugiej połowy roku

17. DRUŻYNA REPREZENTACYJNA
Cel:
Funkcyjny:
Lp.
72.

73.
74.
75.

76.

reprezentacja chorągwi w trakcie uroczystości państwowych, samorządowych i kościelnych
hm. Adam Pielatowski - drużynowy
Poznań – Nowe Miasto
16/2014
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Udział w uroczystościach państwowych Reprezentowanie chorągwi w trakcie
I-XI
uroczystości państwowych rangi wojewódzkiej z okazji m.in.:
– zakończenia walk o Poznań,
- rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
- Święta Konstytucji 3 Maja,
- rocznicy zakończenie II wojny światowej
- rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956,
– rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
– rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- rocznicy napaści Związku Radzieckiego
na Polskę,
- rocznicy powołania Polskiego Państwa
Podziemnego,
- Narodowego Święta Niepodległości
Udział w uroczystościach wybuchu Po- Reprezentowanie chorągwi w trakcie
XII
wstania Wielkopolskiego
uroczystości wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu oraz w Warszawie
Obsługa ceremonialna uroczystości
Składanie kwiatów, wystawianie pocztu
cały rok
flagowego oraz odczytanie apelu pamięci
w trakcie uroczystości
Działania zabezpieczająco-porządkowe Udział w uroczystościach związanych
cały rok
uroczystości
z odsłonięciem pomników, tablic pamiątkowych oraz organizacją zjazdów chorągwi
Udział w uroczystoReprezentowanie chorągwi na zlotach
cały rok
ściach wewnętrznych chorągwi
harcerskich, apelach pamięci
oraz pogrzebach instruktorów

Stopień realizacji
Drużyna brała udział we wszystkich uroczystościach

zrealizowano
Udział we wszystkich wskazanych uroczystościach
Udział we wszystkich wskazanych uroczystościach

Udział we wszystkich wskazanych uroczystościach

18. ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
Cel:

Skład:

Lp.
77.
78.

promowanie chorągwi oraz dostarczanie mediom - redakcjom prasowym, rozgłośniom radiowym, stacjom telewizyjnym oraz portalom internetowym informacji o działaniach podejmowanych przez chorągiew; prowadzenie serwisu internetowego chorągwi oraz profili w mediach społecznościowych; wspieranie instruktorów odpowiedzialnych za promocję i wizerunek
w hufcach
phm. Marianna Kłos - szef
Wągrowiec
13/2018
pwd. Jarosław Zimniak
Poznań-Jeżyce
7/2017
Michał Nowak
Wschowa
7/2017
Jakub Małecki
Wschowa
7/2017
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Prowadzenie serwisu interneto- Systematyczne zamieszanie informacji
cały rok
wego chorągwi i profilu na Face- w serwisie internetowym chorągwi i na probooku
filu chorągwi na Facebooku
Opracowanie dokumentacji
Aktualizacja dokumentacji w zakresie proIX
w zakresie promocji
mocji
Rozpoczęcie prac nad stworzeniem strategii
komunikacji

79.

Doskonalenie umiejętności
w zakresie promocji

Prowadzenie zajęć na kursach przewodnikowskich, przygotowanie
warsztatów chorągwianych

III
I-IX

Stopień realizacji
Działanie ciągłe
Zadanie w trakcie realizacji. Prace wstrzymane ze
względu na wrażanie nowej polityki obrotu dokumentami w całej chorągwi.
Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na zmiany w
zespole konieczne było skupienie się na prowadzeniu
bieżącej komunikacji. Prac zostaną wznowione w miesiącach letnich 2020 roku.
Zrealizowano. W ramach za Konferencji “Ad Astra” w
Jarocinie w grudniu 2019 roku zostały przeprowadzone
warsztaty dla instruktorów zajmujących się promocją
w hufcach. Na warsztatach były reprezentacje z 39 na
40 hufców naszej chorągwi. Przeprowadzone zajęcia:
prowadzenie mediów społecznościowych w hufcu
(prowadzący: pwd. Hubert Jezierski) oraz promowanie
wydarzeń w hufcu (prowadząca: phm. Marianna Kłos).

VI

Nie zrealizowano. Nie było zainteresowania ze strony
zespołu.

Udział w Forum Promocji i Komunikacji
w Toruniu

IV

Realizacja wstrzymana ze względu na przesunięcie
prac na katalogiem identyfikacji wizualnej chorągwi.

Udział w spotkaniu warsztatowym – przygotowanie do wdrożenia katalogu identyfika-

X

Nie odbyła się ze względu na przesunięcie prac na

cji wizualnej
80.
81.

82.

Udział w konferencji podsumowującej
Opracowanie katalogu identyfika- Opublikowanie katalogu identyfikacji wizucji wizualnej chorągwi
alnej chorągwi
Wdrożeniem systemu informacji o Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu
wydarzeniach hufcowych
informacji o wydarzeniach hufcowych

Uczestnictwo w wydarzeniach
i ich promocja

katalogiem identyfikacji wizualnej chorągwi.
VI
III

W trakcie realizacji ze względu na przesunięcie prac
na katalogiem identyfikacji wizualnej chorągwi.
W trakcie realizacji. Trwają prace na przeniesieniem
komunikacji wewnętrznej chorągwi do Intranetu - office 365, gdzie takie informacje będą publikowane
Zrealizowano. W ramach za Konferencji “Ad Astra” w
Jarocinie w grudniu 2019 roku zostało przeprowadzone
spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za promocje w
hufcach. W ramach spotkania zostały ustalone kanały
komunikacji na linii chorągiew - hufce w zakresie promocji.
Zrealizowano. W ramach wsparcia wydarzenie zespół
prowadził relacje z wydarzenie oraz wspierał komendę
zlotu w przygotowanych i promocji wydarzenia

Spotkanie z instruktorami ds. promocji
w hufcach na temat systemu informacji
o wydarzeniach hufcowych

IV

Udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej

II

Udział w Wyprawie Pamięci „Monte Cassino
2019”

V

Zrealizowano. Przeprowadzono relacje z wyprawy
reprezentacji chorągwi na uroczystości.

IX

Zrealizowano. W ramach wsparcia wydarzenia instruktorzy współpracujący z zespołem weszli w skład zespołu reklamującego wydarzenie

Udział w Wielkopolskim
wZlocie Wędrowników

19. PEŁNOMOCNIK DS. ZAGRANICZNYCH / ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Cel:
Skład:

Lp.
83.

koordynowanie spraw związanych ze współpracą zagraniczną chorągwi; gromadzenie informacji o współpracy zagranicznej; prowadzenie działalności informacyjnej na temat światowych organizacji skautów i przewodniczek; współpraca z komisarzami zagranicznymi ZHP
pwd. Melania Kujawa - pełnomocniczka
Poznań - Stare Miasto
1/2015
pwd. Anna Majer
Poznań - Nowe Miasto
13/2016
pwd. Anna Marko
Komenda Chorągwi
13/2016
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Współpraca zagraniczna jednostek Wspieranie jednostek harcerskich w realicały rok
Opiniowanie wyjazdów zagranicznych środowisk

84.
85.

harcerskich
Współpraca z Wydziałem Zagranicznym Głównej Kwatery ZHP
Reorganizacja zespołu

zacji działalności międzynarodowej
Udział w spotkaniach pełnomocników
ds. zagranicznych
Powołanie nowych członków zespołu

cały rok
IX-XII

zrealizowano
Nie zrealizowano

20. WIELKOPOLSKI OŚRODEK EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
Cel:
Funkcyjna:
Lp.
86.

87.

88. W
formie
online

wspieranie jednostek harcerskich i osób fizycznych poprzez poradnictwo, pomoc w sprawach
organizacyjnych oraz wspieranie w pozyskiwaniu środków na wyjazdy zagraniczne
pwd. Joanna Stefańska - szef
Poznań-Jeżyce
2/2017
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Poradnictwo i wsparcie w zakresie Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa dla
cały rok
W 2019 roku do WOEWM zgłosiło się 5 osób z zapytawspółpracy zagranicznej
młodzieży i pracownikom organizacji młoniem o wolontariat zagranicą lub program ERASMUS.
dzieżowym w zakresie studiów, wolontariaZostały im przekazane wszystkie informacje, a także
tu i pracy za granicą; pośredniczenie
szereg stron internetowych, które są przydatne przy
w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych;
realizacji tego typu działań. Od zespołu EURODESK nie
rozpowszechnianie bezpłatnych broszur
otrzymaliśmy żadnych materiałów promocyjnych i
opracowanych przez Eurodesk Polska dotyinformacyjnych, w związku z tym nie było możliwości
czących mobilności, integracji europejskiej
rozdysponowania broszur.
i społeczeństwa obywatelskiego
Finansowanie współpracy zagra- Obsługa wniosków o dofinansowanie procały rok
W roku 2019 nie zgłoszono potrzeby realizacji progranicznej
gramów wymian zagranicznych prowadzomu wymiany. PNWM umożliwił również składanie
nych w ramach ZHP dla harcerzy z Chorągwi
wniosków w formie on-line o organizację wymiany.
Wielkopolskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej,
Nasz opiekun w Poczdamie jest w stałym kontakcie.
Warmińsko-Mazurskiej i ZachodniopomorPrzekazuje do WOEWM najnowsze informacje i inskiej; prowadzenie poradnictwa dla innych
strukcje dotyczące przekazywania do nich wniosków,
podmiotów m.in. organizacji studenckich i
co powoduje, że istnieje możliwość pominięcia poinnych organizacji pozarządowych
średnictwa WOEWM w składaniu wniosków.
w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży
Organizacja turystyOrganizacja harcerskich i komercyjnych
cały rok
Udzielono wsparcia przy organizacji wyjazdów:
ki zagranicznej
wyjazdów za granicę m.in. do Włoch, FranMonte Cassino, Breda, Normandia, Falaise oraz na
cji, Belgii, Szkocji, Grecji, Chorwacji, Anzloty skautowe InterCamp.
glii i Norwegii; wspieranie harcerzy przy
Czynny udział w przygotowaniach i realizacji wyjazdu
organizacji wyjazdów na obchody rocznic
na Monte Cassino.
bitew i innych ważnych wydarzeń (Monte

Cassino, Breda, Normandia, Falaise) oraz
na zloty skautowe (InterCamp, Central European Jamboree)

21. KOMISJA HISTORYCZNA
Cel:

Skład:

Lp.
89.

zbieranie i opracowywania materiałów dotyczących historii ruchu skautowego i harcerskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski; prowadzenie działalności wydawniczej; promowanie prac związanych z dokumentowaniem historii harcerstwa; współpraca z Muzeum Harcerstwa
hm. Paweł Napieralski
Poznań-Grunwald
5/2013
- przewodniczący
hm. Stefan Psik
Poznań-Grunwald
2/2009
hm. Janusz Wolski
Poznań - Stare Miasto
6/2004
phm. Tomasz Kozik
Komenda Chorągwi
6/2004
hm. Zbigniew Pilarczyk
Komenda Chorągwi
6/2004
hm. Maria Czekalska
Poznań-Grunwald
6/2004
hm. Michał Najgrakowski
Komenda Chorągwi
6/2004
hm. Halina Świtalska
Poznań - Stare Miasto
6/2004
phm. Bartosz Kuświk
Poznań-Grunwald
10/2012
hm. Marian Derda
Poznań-Grunwald
3/2011
hm. Tadeusz Böhm
Komenda Chorągwi
4/2007
phm. Karolina Buczkowska
Nowy Tomyśl
8/2017
pwd. Wawrzyniec Wierzejewski
Wągrowiec
8/2017
pwd. Kamila Roszyk
Szamotuły
8/2017
hm. Franciszek Spychała
Leszno
8/2017
hm. Zbysław Jerzewski
Ostrów Wielkopolski
8/2017
hm. Ryszard Bieganowski
Konin
8/2017
pwd. Urszula Jawidzyk
Nowy Tomyśl
8/2017
phm. Zbigniew Pawuła
Poznań-Jeżyce
8/2017
pwd. Maria Wielebska
Poznań-Grunwald
13/2019
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Prowadzenie archiwum chorą- Digitalizacja dokumentów znajdujących się w
cały rok
Członkowie komisji w dalszym ciągu realizują
gwi
archiwum chorągwi
to zadanie. W roku 2019 zdigitalizowało dokumenty
historyczne hufców choragwi poznańskiej i wlkp.

90.

Pozyskanie dokumentacji archiwalnej z hufców

91.
92.

93.

94.

Uzupełnienie dokumentacji jednostek chorągwi
według hufców (rozkazy, wykazy kadry, wykazy
poleceń, materiały programowe)

cały rok

Zadanie ciągłe w trakcie realizacji - Stały kontak z
szefami komisji historycznych hufców w celu pozyskiwaniu materiałow z tych hufców (rozkazy, dokum.
Kh, kartoteki instruktorskie) 3 hufce przekazały dokumenty historyczne - Rawicz, Szamotuły, Oborniki i
harcerstwo akademickie)

Współpraca z komisjami histo- Stały kontakt z komisjami historycznymi hufrycznymi hufców
ców: Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła

cały rok

Realizowane na bieżąco wg potrzeb. Okresowe spotkania

Współpraca z instytucjami na- Udostępnianie materiaukowymi
łów archiwalnych studentom Wydziału Historycznego UAM, Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Oddziałowi IPN w Poznaniu, centrali
IPN w Warszawie
Pielęgnowanie pamięci o patro- Stała współpraca z Towarzystwem Pamięci Ponach chorągwi – Powstańcach wstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz jednostWielkopolskich 1918/1919
kami harcerskimi noszącymi imię Powstańców
Wielkopolskich

cały rok

W okresie sprawozdawczym udostępniono materiały
dla 5 magistrantów, 1 doktoranta oraz na potrzeby
dh. Mariana Miszczuka z muzeum harcerstwa i dla
grupy historyków z b. Naczelnictwa ZHR)

cały rok

Bieżąca wymiana informacji. Współorganizowanie
obchodów 100 rocznicy Powstania Wlkp., udział w
konferencjach i spotkaniach. Zaproszenie TPPW w
uroczystościach w Warszawie

Współudział w przygotowaniu
wydawnictw o tematyce harcerskiej

Przygotowanie materiałów do Harcerskiego
Słownika Biograficznego i innych wydawnictw
Muzeum Harcerstwa

cały rok

Dh. Nagrajkowski Michał opracował 2 sylwetki harcerek oraz dh. Pilarczyk Zbigniew opracowanie
dokumentacji dh. Tadeuszak

Współpraca z hm. Tadeuszem Böhmem i phm.
Tomaszem Kozikiem w zakresie indywidualnych
opracowań na tematy harcerskie i skautowe

cały rok

Dh. Tadeuszak z powodu choroby jest chwilowo zawieszony w działalności, natomiast dh. T. Kozik rozpoczął opracowanie historii chorągwi poznańskiej zhp
w latach 1975-92

KOŃCOWE OPRACOWANIE HISTORII HARCERSTWA
WLKP W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ
cały rok

Dh. Michał Najgrakowski kończy opracowanie historii
harcerstwa wlkp w latach 1920-39.
Dh. Napieralski Paweł jest w trakcie opracowania
galerii komendantów chorągwi wlkp w latach 19202020 z okazji utworzenia w grudniu 1920 chorągwi
poznańskich harcerzy

22. KRONIKARZ CHORĄGWI
Cel:
Funkcyjny:
Lp.
95.
96.

dokumentowanie wydarzeń w chorągwi
hm. Jacek Kołodziej - kronikarz
Poznań-Grunwald
18/2016
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Opracowanie kalendarium chorą- Sporządzanie kalendarium chorącały rok
Realizowano na bieżąco
gwi
gwi i umieszczanie go w serwisie internetowym chorągwi
Prowadzenie kronika chorągwi
Opracowanie kart kroniki chorągwi
VI i XII
Realizowano na bieżąco

23. BIURO CHORĄGWI
Cel:
Funkcyjny:
Lp.
97.

98.

prowadzenie spraw organizacyjnych chorągwi, wspieranie hufców w sprawach organizacyjnych
hm. Janusz Wolski - szef
Poznań - Stare Miasto
14/2007
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Koordynacja prowadzePoradnictwo dla administratorów hufcowych cały rok
nia Ewidencji ZHP w chorągwi
celem podnoszenie umiejętności z zakresu
wykorzystania Ewidencji ZHP

Doskonalenie umiejętności komendantów obozów

Organizacja warsztatów dla komendantów
obozów z zakresu organizacji i programu, w ramach zadań pełnomocnika ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

IV-VI

Stopień realizacji
Poradnictwo prowadzone było systematycznie przez
cały rok. W związku z tym, że administratorzy ewidencji w hufcach nie zmieniają się zbyt często, nie występowały problemy z pracą z ewidencją. Najwięcej problemów stwarzały ciągle przełączające się uprawnienia, co mocno irytowało administratorów, a w konsekwencji były częste przypadki dodawania nowych osób
do innych jednostek.
Najwięcej pracy związane było z przenoszeniem błędnie dodanych osób do właściwych jednostek. Sporadycznie potrzebne było wsparcie administratorów przy
przenoszeniu jednostek, osób pomiędzy jednostkami,
nadawanie uprawnień drużynowym.
Warsztaty szkoleniowe dla komendantów obozów i
osób realizujących próbę podharcmistrzowską z zakresu prowadzenia obozu zorganizowano w dwóch terminach:11 i 27 maja 2019 roku. W warsztatach wzięło
udział 71 osób w tym 37 osób realizujących próbę na
stopień phm. pozostali, to instruktorzy, którzy chcieli
podnieść swoją wiedzę z zakresu organizacji wypo-

99.

Doskonalenie umiejętnoOrganizacja szkolenia z zakresu organizacji
ści instruktorów z zakresu organi- wypoczynku dla osób realizujących próbę na
zacji wypoczynku
stopień podharcmistrza

X

100.

Opracowanie noStworzenie wzorów dokumentów do obsługi
wych dokumentów z zakresu orga- organizacyjnej i finansowej w szczególności
nizacji wypoczynku
Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej oraz
publikacja ich na stronie
www.dokumenty.zhp.wlkp.pl

cały rok

czynku. Udział w warsztatach z poszczególnych hufców: Czerwonak – 1, Jarocin – 6, Koło – 6, Konin – 4,
Leszno – 3, Mosina – 5, Oborniki – 1, Ostrów Wlkp. – 1,
Poznań Jeżyce – 7, Poznań Nowe Miasto – 5, Poznań
Rejon – 4, Poznań Stare Miasto – 5, Poznań Śródmieście
– 5, Poznań Wilda – 8, Szamotuły – 4, Śmigiel – 1, Śrem
– 1, Środa Wlkp. – 1, Wolsztyn – 2, Września – 1.
Zajęcia prowadzili: hm. Kinga Pelec, hm. Wieńczysław
Warsztaty szkoleniowe dla komendantów obozów i
osób realizujących próbę podharcmistrzowską z zakresu prowadzenia obozu zorganizowano w dwóch terminach:11 i 27 maja 2019 roku. W warsztatach wzięło
udział 71 osób w tym 37 osób realizujących próbę na
stopień phm. pozostali, to instruktorzy, którzy chcieli
podnieść swoją wiedzę z zakresu organizacji wypoczynku
Udział w warsztatach z poszczególnych hufców: Czerwonak – 1, Jarocin – 6, Koło – 6, Konin – 4, Leszno – 3,
Mosina – 5, Oborniki – 1, Ostrów Wlkp. – 1, Poznań
Jeżyce – 7, Poznań Nowe Miasto – 5, Poznań Rejon – 4,
Poznań Stare Miasto – 5, Poznań Śródmieście – 5, Poznań Wilda – 8, Szamotuły – 4, Śmigiel – 1, Śrem – 1,
Środa Wlkp. – 1, Wolsztyn – 2, Września – 1.
Zajęcia prowadzili: hm. Kinga Pelec, hm. Wieńczysław Celer. Hm Janusz Wolski
W roku 2019 dokumentacja nie zmieniła się, w związku
z tym nie było potrzeby tworzenia nowych dokumentów. Uaktualnione zostały tylko do obowiązujących
przepisów: załącznik do karty kwalifikacyjnej, warunki
uczestnictwa, umowy wolontariackie i umowy zlecenia.
Do obsługi HAL wprowadzone zostało nowe narzędzie –
założenie folderów obozów w One Drive (chmura),
gdzie każdy komendant obozu mógł umieszczać dokumenty w wersji elektronicznej wymagane do zatwierdzenia obozu jako kopie. Ułatwiło to znacznie obsługę
sprawdzenia dokumentacji obozów i skróciło czas zatwierdzania w Komendzie Chorągwi. Współpracowałem

101.

Nadzorowanie prawidłowego przy- Realizacja zadań pełnomocnika ds. zjazdów
gotowania i przebiegu zjazdów
hufców w 2019 r.
hufców

IV-XII

24. WYDZIAŁ FINANSOWY
Cel:
Skład:

obsługa finansowo-księgowa wszystkich hufców i Komendy Chorągwi
hm. Wieńczysław Celer - skarbnik
Komenda Chorągwi
mgr Monika Szafraniec – główna księgowa
hm. Iwona Królak - księgowa

14/2014

z zespołem interdyscyplinarnym, który zatwierdzał
programy obozów.
Jako Pełnomocnik Komendanta Chorągwi
ds. HALiZ sprawdziłem do zatwierdzenia dokumentację
organizacyjną 120 obozów.
Obozy w poszczególnych Hufcach: Chodzież 1, Czerwonak 3,
Gniezno 5, Jarocin 6, Kalisz 4, Kępno 1, Koło 2, Konin 5,
Kościan 2, Koźmin Wlkp. 1,Kórnik 1, Krotoszyn 1, Leszno 4,
Mosina 3, Nowy Tomyśl 1, Oborniki 4, Ostrów Wlkp. 5, Piła
2, Powiatu Kaliskiego 1, Poznań Grunwald 4, Poznań Jeżyce
6, Poznań Nowe Miasto 12, Poznań Rejon 5, Poznań Stare
Miasto 6, Poznań Śródmieście 5, Poznań Wilda 6, Rawicz 1,
Szamotuły 3, Śmigiel 1, Śrem 2, Środa Wlkp. 2, Trzcianka 5,
Trzemeszno 1, Wągrowiec 1, Wolsztyn 2, Września
2, Wschowa 2, Złotów 2.
Przygotowana została strona z poradnictwem dot.
zjazdów hufców oraz zostały tam zamieszczone wszystkie niezbędne dokumenty. Wnioskowałem do
Komendy Chorągwi o unieważnienie zwołania 3 zjazdów (Oborniki, Rawicz, Chodzież) ze względu na niedotrzymanie przez władze hufca terminu przygotowania dokumentacji zjazdu. Wnioskowałem do Radu Chorągwi o unieważnienie w dwóch hufcach wyboru członków Komendy Hufca (brak biernego prawa wyborczego). Przygotowałem wspólnie ze Skarbnikiem Chorągwi
40 opinii na zjazdy hufców.
Zebrałem wszystkie dokumenty ze zjazdów niezbędne
do ogłoszenia wyborów w hufcach. Zjazdy odbyły się w
okresie 17.05. – 21.12.2019

Lp.
102.
103.
104.
105.
106.

Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Doskonalenie umiejętności księ- Podnoszenie umiejętności księgowych hufcały rok
gowych hufców
ców poprzez stałe poradnictwo
Poprawa jakości pracy księgowych Organizacja warsztatów doskonalących dla
I
hufców
księgowych hufców
Doskonalenie umiejętności kwa- Organizacja warsztatów dla kwatermiIV-VI
termistrzów obozów
strzów obozów z zakresu spraw gospodarczo-finansowych wypoczynku
Doskonalenie umiejętności two- Organizacja warsztatów z zakresu tworzeII
rzenia budżetu hufca
nia budżetu hufca

Stopień realizacji
Realizowano na bieżąco

Obsługa majątku w hufcach

Trwają prace nad dokumentami.
Przenoszenie danych do arkusza excel

Przygotowanie wzorów dokumentów
w formie elektronicznej, w celu obsługi
majątku w hufcach

cały rok

Warsztaty zostały przesunięte na pierwszy kwartał
2020
Odbyły się dwa warsztaty instruktarzowe
Warsztaty zostały przesunięte na pierwszy kwartał
2020

25. KOORDYNATOR PROGRAMU ROHiS
Cel:
skład:
Lp.
107.

wdrożenie i realizacja programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych
phm. Anna Biernacka
Kórnik
4/2019
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Nadzorowanie prograNadzorowanie realizacji przedsięwzięć
cały rok
mu ROHiS w chorągwi
hufcowych i chorągwianych zakwalifikowanych do programu
Monitoring dokumentacji

Stopień realizacji
Realizowano na bieżąco:
Nadzór realizacji projektów, sprawozdawczości finansowej i merytorycznej

cały rok
Praca ciągła

26. PEŁNOMOCNIK DS. OŚRODKÓW I BAZ OBOZOWYCH
Cel:
skład:
Lp.
108.

zwiększenie efektywności wykorzystania baz harcerskich
phm. Izabela Spitalnik
Jarocin
7/2019
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Doprowadzenie do wzrostu wyko- Stworzenie zasad współpracy i wymiany
IX-XII
W związku ze zmianami
rzystania ośrodków i baz harcer- informacji w porozumieniu z komendami
ców przesunięto na 2020
skich będących w dyspozycji huf- hufców na temat promocji i wykorzystania

we

władzach

huf-

ców

ośrodków i baz obozowych

27. RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
Cel:
skład:
Lp.
109.

110.

budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie oraz tworzenie przychylnego i
życzliwego klimatu dla działań harcerstwa; promowanie harcerskiej idei, dorobku wychowawczego i
działalności jednostek organizacyjnych, a także udzielanie im pomocy
hm. Ryszard Wosiński – przewodniczący
5/2004
Zadanie
Sposób realizacji
Termin
Stopień realizacji
Reorganizacja rady
Pozyskanie nowych członków do rady
cały rok
Pracami reorganizacyjnymi kieruje dh hm Dorota Kinal. Opracowała projekt Statutu WRCykliczne spotkania rady
cały rok
PH, poddany konsultacji z komendantami hufców na odprawie w Jarocinie.
Tworzenie nowych inicjatyw Organizacja Chorągwianego Balu Niepodległościowego
IX
W związku ze Zjazdem Nadzwyczajnym ZHP
programowych chorągwi
zadanie zostało przełożone na luty 2020

28. ZESPÓŁ DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO
Cel:
Skład:

Lp.
111.

wsparcie techniczne chorągwi
pwd. Sebastian Stachowiak – szef
Września
phm. Sławomir Jaszczak
Poznań-Jeżyce
hm. Anna Pospieszna
Poznań – Nowe Miasto
Zadanie
Sposób realizacji
Wsparcie informatyczne chorągwi Bieżące poradnictwo, rozwiązywanie problemów / office 365, ewidencja ZHP

16/2017
16/2017
16/2017
Termin
Stopień realizacji
cały rok
Realizowano w zależności od potrzeb

