


CEL STRATEGICZNY WRAZ Z ZADANIAMI: 
1. Nasi   instruktorzy   rozumieją   funkcjonowanie   harcerskiego   systemu

wychowawczego oraz zależności pomiędzy jego elementami.  
1. 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 hufcu.

2. Drużyny  i  gromady  działają  metodą  harcerską  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Harcerskim Systemie Wychowawczym. 

Drużynowi są instruktorami.

• dążenie do sytuacji kiedy na  funkcję  drużynowych  będą  mianowane  tylko  osoby
ze  stopniem  co  najmniej przewodniczki/przewodnika, 

• drużynowi i przyboczni będą wspierani w zdobywaniu stopni instruktorskich, 
• drużynowi, którzy nie mają stopnia instruktorskiego,  będą wspierani  w realizacji

prób przewodnikowskich, 
• przed  mianowaniem na  funkcję  drużynowi  muszą  ukończyć  kurs  drużynowych,

metodyki  odpowiedniej  dla  prowadzonej  przez  siebie  drużyny,  a  w  przypadku
drużyny  wielopoziomowej  ukończyć  kurs  drużynowych  jednej  z  metodyk
reprezentowanych  w  drużynie  i   być  przygotowanym  w  zakresie  pozostałych
metodyk reprezentowanych w drużynie. 

Członkowie gromad i drużyn zdobywają w każdym roku kalendarzowym 
odpowiednio gwiazdkę zuchową lub stopień harcerski.

• organizacja  warsztatów  dla  drużynowych,  dotyczących  instrumentów
metodycznych   (gwiazdek   zuchowych,   stopni   harcerskich,   próby
harcerki/harcerza,  próby  wędrowniczej,  sprawności  zuchowych  i  harcerskich,
zadań zespołowych, projektu starszoharcerskiego oraz znaków służb). 

W  drużynach  działają  zastępy  prowadzące  samodzielne  zbiórki   lub
patrole realizujące samodzielne zadania  

• dokonanie  diagnozy,  które  drużyny  pracują  systemem  małych  grup  (zastępami,
patrolami), 



• podjęcia  działań,  aby  jak  najwięcej  drużyn  pracowało  systemem  małych grup, 
• podjęcie  działań,  aby drużynowi i  przyboczni  znali  zasady bezpiecznej  pracy w

zastępach. 

Gromady i drużyny zapewniają ciąg wychowawczy poprzez współpracę z
gromadami/drużynami z sąsiednich grup metodycznych  lub w ramach
drużyny wielopoziomowej.

• sporządzenie  „mapy  współpracy”  gromad/drużyn:  wypisanie  jak  dotychczas
wyglądała ta współpraca w celu zapewnienia ciągu wychowawczego, 

• organizacja  spotkania  z  drużynowymi  i  uzupełnienie  „mapy  współpracy”,
zapewniając ciąg wychowawczy tam, gdzie go dotychczas nie było, 

• wsparcie  Komend  Szczepów  w  dotychczasowej  pracy,  zainicjowanie  powstania
szczepów, tam gdzie to możliwe, 

• zaproponowanie instruktorom udział w kursie komendantów szczepów. 

Gromady  i  drużyn,  w  odniesieniu  do  każdego  roku  kalendarzowego,
realizują  co  najmniej  50%  swojego  programu  (z  uwzględnieniem
Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej) poza harcówką .

• inspirowanie  drużynowych  do  realizacji  programu  poza  harcówką
(pomieszczeniem, gdzie swoją siedzibę ma gromada/drużyna), 

• dopilnowanie,  aby w zatwierdzanych co  roku przez  komendę hufca  programach
pracy  gromad/drużyn  co  najmniej  30-50%  zajęć  było  zaplanowanych  poza
harcówką. 

Drużyny organizują  każdego  roku samodzielny  programowo obóz pod
namiotami,  na  którym  członkowie  drużyn  samodzielnie  budują  swoje
obozowisko  

• podjęcie  działań,  aby  każdego  roku  jak  najwięcej  drużyn  zorganizowało
samodzielny  programowo  obóz  pod namiotami,  na  którym  członkowie  drużyn
samodzielnie  zbudują  swoje  obozowisko,  lub  podejmą  się  organizacji
samodzielnego obozu wędrownego. 

• zorganizowanie   obozu  stałego  lub  wędrownego  biwaku   pod   namiotami   dla
drużyn,  które  z  różnych  przyczyn  nie  są  w  stanie  zorganizować  obozu
samodzielnego,  celem  zbudowania   samodzielnie  obozowiska,   zadbanie   o
niezbędne   elementy   infrastruktury,   pionierki   oraz  zdobnictwa  (praktyczne
warsztaty z tego zakresu); zwrócenie uwagi na porządek w obozowisku; 

• podjęcie  działań,  aby  drużynowi  i  przyboczni  rozumieli  celowość  organizacji
samodzielnych programowo obozów pod namiotami. 



Hufiec jest objęty warsztatami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

• przeprowadzenia  w  hufcu  warsztatów  dotyczących  zrównoważonego  rozwoju,
obejmujących  swoim zakresem m.in.  postanowienia  uchwały  zjazdu  chorągwi  z
dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie działań etycznych środowiskowo, 

• przygotowanie   miejsca   na   przeprowadzenie   warsztatów  oraz   potrzebnych
materiałów,  

• podjęcie działań, aby w warsztatach dotyczących zrównoważonego rozwoju wzięli
udział wszyscy drużynowi, przyboczni oraz inni instruktorzy hufca, 

• stosowanie w pracy hufca zasad zrównoważonego rozwoju. 

CEL STRATEGICZNY WRAZ Z ZADANIAMI: 
1. Powszechnie stosujemy system pracy z kadrą uwzględniając dobre przygotowanie

kadry, motywowanie jej do działania i tworzenie wspólnoty.  
1. Wdrożenie   długofalowego   programu   pracy   z   kadrą   obejmującego

wszystkie środowiska Hufca.  
2. Realizowanie działań z kadrą instruktorska wynikających z analizy potrzeb

środowisk. 
3. Skupienie się kadry instruktorskiej na wsparciu drużynowego. 

Członkowie komendy hufca i szefowie hufcowych zespołów posiadają  
co najmniej stopień podharcmistrza.

• dopilnowanie,  aby  członkowie  komendy  hufca i  szefowie hufcowych  zespołów
zdobywali stopnie instruktorskie, 

• dopilnowanie, aby członkowie komendy hufca oraz szefowie hufcowych zespołów
mający  stopień  przewodniczki/przewodnika,  otworzyli,  zrealizowali i zamknęli z
wynikiem pozytywnym próbę podharcmistrzowską.

W hufcu funkcjonuje komisje stopni instruktorskich z uprawnieniami  
do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.

• dopilnowanie,  aby  komisja  stopni  instruktorskich  hufca  miała  zawsze  prawo
prowadzenia prób podharcmistrzowskich, 



• złożenie  wniosku  o  ponowne  nadanie  komisji  stopni  instruktorskich  hufca
stosownych  uprawnień,  w  terminie  nie  później  niż  na  dwa  miesiące  przed
wygaśnięciem prawa do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.

W każdym roku kalendarzowym członkowie władz hufca,  komendanci
szczepów  i  związków  drużyn  oraz  drużynowi  uczestniczą  w  szkoleniu
dotyczącym finansów w organizacji.

• zorganizowanie  każdego  roku  –  wspólnie  ze  skarbnikiem  hufca  –  szkolenia
dotyczącego finansów w organizacji, 

• przestrzeganie zasad finansowych obowiązujących w ZHP, 
• systematyczne  przypominanie  kadrze  hufca  o  roli  jaką  w  organizacji  pełni

podstawowa składka członkowska, 
• przekazywanie  w  określonych  terminach  podstawowych  składek  członkowskich

do chorągwi. 

Instruktorzy pełniący funkcję drużynowego lub przybocznego stanowią
50% wszystkich instruktorów z przydziałem służbowym do hufca.

• obliczenie  ilu  wśród  instruktorów  hufca  pełni  funkcję  drużynowego  lub
przybocznego  (jeżeli  wartość  ta  jest  niższa  niż  50%  wszystkich  instruktorów z
przydziałem służbowym do hufca, zainicjowanie poniższych działań), 

• podjęcie  kroków  zmierzających  do  powołania  nowych  gromad/drużyn  przez
instruktorów, którzy w chwili obecnej nie są drużynowymi, 

• podjęcie  działań,  aby  drużynowi,  którzy  nie  mają  stopnia  instruktorskiego
zrealizowali  i  zamknęli  z  wynikiem  pozytywnym  próbę  przewodnikowską  oraz
złożyli Zobowiązanie Instruktorskie, 

• podjęcie  działań,  aby  przyboczni  w  gromadach/drużynach  hufca  otworzyli,
zrealizowali  i  zamknęli  z  wynikiem  pozytywnym  próbę  przewodnikowską  oraz
złożyli Zobowiązanie Instruktorskie, 

• podjęcie działań mających na celu włączenie instruktorów, którzy w chwili obecnej
nie są drużynowymi lub przybocznymi, do pracy wychowawczej jako przybocznych
konkretnych gromad/drużyn. 



CELE STRATEGICZNE WRAZ Z ZADANIAMI: 
1. Nasi instruktorzy aktywnie podejmują wyzwania płynące z otoczenia  

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

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

2. Rozwijanie  różnych  obszarów  aktywności  w  ramach  działalności  pożytku
publicznego  

1. Podkreślanie   wspólnoty   interesów   z   samorządem   terytorialnym   w
obszarze wspierania młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju. 

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

  
• zrobienie w każdym roku kalendarzowym zbiórki drużynowych lub podjęcia innego

działania na podstawie którego dokonany  zostanie  przegląd  zadań  realizowanych
przez  gromady/drużyny  o  charakterze  służby,  odpowiadających  na  dostrzeżone
potrzeby społeczne, 

• podjęcie działań w zakresie promocji realizowanych przez gromady/drużyny działań
na stronie  internetowej  hufca,  profilach  hufca  w mediach społecznościowych,  w
lokalnych czasopismach, radiu, telewizji i portalach internetowych. 

W każdym roku kalendarzowym gromady i  drużyny współpracują  ze
społecznością lokalną i realizują zadanie, wynikające  z potrzeb otoczenia.

• analiza w każdym roku kalendarzowym działań drużynowych, przegląd  współpracy
gromad/drużyny  ze   społecznością   lokalną i  planowanymi zadaniami  na rzecz
otoczenia, 

• podjęcie działań w zakresie promocji realizowanych przez gromady/drużyny działań
na stronie  internetowej  hufca,  profilach  hufca  w mediach społecznościowych,  w
lokalnych czasopismach, radiu, telewizji i portalach internetowych. 


