
Uchwała nr 6/VI/2011 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 28.04.2011 r. 

w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2011 rok 

 

 

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP Rada Chorągwi Dolnośląskiej: 

 

1. Przyjmuje kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego na 2011  

    rok, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

            Przewodniczący 

       Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

                                                                                     
                     hm. Zdzisław Łatko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 6/VI/2011  

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia 28.04.2011 r. 

 

Kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej na 2011 rok 
 

     Rok 2011 to rok szczególny dla Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego.  

To rok, kiedy musimy podsumować 100-letni dorobek harcerstwa.  To również czas, 

w którym będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie jak ma wyglądać nasza chorągiew 

w najbliższych latach.   

 

Uzyskanie płynności finansowej 

 

     W 2011 roku skupimy się na wprowadzeniu mechanizmów stabilizujących sytuację 

finansową Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy 

zobowiązania Chorągwi będą pokrywane na bieżąco. Działania do wykonania to: 

 

1. Przygotowanie planu naprawy finansów Komendy Chorągwi Dolnośląskiej. 

2. Przygotowanie mechanizmów wsparcia Komend Hufców w zarządzaniu.  

3. Przygotowanie do wdrożenia budżetów zadaniowych od roku 2012. 

4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej. 

 

Zakończenie obchodów 100-lecia harcerstwa  

 

     Jednym  z najważniejszych działań programowych w roku 2011 będzie zakończenie 

obchodów 100-lecia harcerstwa. W pierwszej kolejności chcemy się skupić na sprawnym 

zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprez związanych z jubileuszem, a w szczególności 

Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej.  

 

Rozpoczęcie pracy nad utworzeniem Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej 

 

   Najważniejszym celem w zakresie kształcenia w 2011 roku będzie stworzenie warunków do 

utworzenia Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. Szkoła będzie miała za zadanie prowadzenie 

kształcenia instruktorów na szczeblu hufców i chorągwi. Działania do wykonania to:  

 

1. Doprowadzenie do spełnienia przez Zespół Kadry Kształcącej wymogów formalnych  

    stawianych ZKKCh.  

2. Stworzenie oferty szkoleniowej. 

 

 

Rozwijanie i wspieranie współpracy zagranicznej 

 

Współpraca z organizacjami skautowymi i młodzieżowymi z innych krajów jest bardzo 

ważnym czynnikiem harcerskiego wychowania. Pomaga ona budować nowoczesne 

społeczeństwo w oparciu o takie wartości jak przyjaźń, braterstwo, tolerancja. Pomaga 

również budować poczucie więzi pomiędzy członkami ruchu skautowego. Dlatego 

współpraca zagraniczna powinna być jednym z głównych kierunków działalności chorągwi  

w 2011 roku. Działania do wykonania to: 



 

1. Stworzenie zespołu/referatu zagranicznego w celu wspierania działań hufców we  

    współpracy międzynarodowej. 

2. Stworzenie mechanizmów wspierania hufcowych reprezentacji wyjeżdżających na  

    przedsięwzięcia zagraniczne np. Jamboree, Intercamp, Roverway. 

 

Wzmocnienie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego Chorągwi  

 

     Wizerunek jest jednym z najważniejszych dóbr każdej organizacji. Chorągiew Dolnośląska  

w 2011 roku musi szczególnie pracować nad wzmocnieniem swojego wizerunku 

zewnętrznego oraz wewnętrznego. Głównym celem rozwijania wizerunku jest wzmocnienie 

pozycji chorągwi jako wiarygodnego partnera dla różnych instytucji oraz rodziców. Działania 

do wykonania to: 

 

1. Przeprowadzenie badań nad rozpoznawalnością znaków promocyjnych chorągwi w grupie  

    docelowej. 

2. Doprowadzenie serwisów internetowych chorągwi do spełniania minimów stron WWW 

    w ZHP. 

 

Wdrożenie Systemu Pracy z Kadrą zgodnie z harmonogramem wdrażania  

 

     Kadra jest najcenniejszym kapitałem ZHP, realizuje główne cele i założenia organizacji. 

Sprawne zarządzenie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem 

rozwoju ZHP i realizacji misji związku. Zadaniem na 2011 rok jest wdrożenie 

poszczególnych elementów „Systemu pracy z kadrą”, zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery 

ZHP nr 33/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu wdrożenia 

„Systemu pracy z kadrą w ZHP” 

 


