
Uchwała nr 17/VI/2012 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2012 rok 

 

 

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

 

1. Przyjmuje przedłożone przez Komendę Chorągwi kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej  

    ZHP im. Stefana Mirowskiego na 2012 rok. 

 

2. Kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego na 2012 rok  

    stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

            Przewodniczący 

       Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

                                                                           
                     hm. Zdzisław Łatko 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwała nr 17/VI/2012 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 27 

stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 

2012 rok 

 

 

Kierunki programowe Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego na 2012 

rok. 

 

Aktywność i działalność kadry instruktorskiej stworzyła podstawy do systematycznej 

działalności programowej Chorągwi. Funkcjonują referaty metodyczne a ich członkowie 

poszerzają swoja wiedzę i umiejętności. Działa Zespół Kadry Kształcącej. Referaty budują 

grono swoich współpracowników. Dużym problemem jest jednak zbyt małe zainteresowanie i 

niezbyt liczny udział środowisk hufcowych w proponowanych przedsięwzięciach 

programowych organizowanych przez referaty. Utrudniony jest przepływ informacji. Widać, 

niestety, „hermetyzowanie się” środowisk. Ważne jest zatem doprowadzenie do zwiększenia 

wzajemnej otwartości i współpracy pomiędzy środowiskami Chorągwi. Koniecznym jest 

także usprawnienie wzajemnej komunikacji (w tym docieranie do gromad i drużyn). 

Pomocnym w podnoszeniu na wyższy poziom realizacji metody harcerskiej w gromadach i 

drużynach jest kształcenie kadry na wszystkich poziomach. Dla podniesienia na wyższy 

poziom wyrobienia harcerskiego należy wspierać działalność drużynowych i drużyn. 



Problemem jest także zachowanie odpowiedniego ciągu wychowawczego. Pomocą w tym 

może być zachęcanie do tworzenia szczepów. 

Poziom pracy programowej w hufcach jest dość zróżnicowany. Hufce pozyskują niezbędne 

środki na realizację zamierzonych zadań. Przedsięwzięcia te realizowane są na wysokim 

poziomie a relacje z ich przebiegu ukazują się w mediach lokalnych. Ostatnie wydarzenia 

wskazują, że są problemy w odpowiednim dokumentowaniu i rozliczaniu środków 

otrzymanych w formie dotacji na realizacje różnych zadań programowych. Konieczne jest 

więc stałe monitorowanie i przejrzystość prowadzenia strony finansowej wszystkich 

jednostek Chorągwi. W tym zakresie należy prowadzić szkolenia kadry na wszystkich 

szczeblach.  

 

Działania oparte są na zapisach ostatniego Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w sprawie „Strategii 

ZHP”: 

1. Dobry program drużyny: 

- wdrażanie „Zasad wsparcia programowo – metodycznego drużynowych” 

- zbieranie i upowszechnianie najlepszych programów drużyn 

- wspieranie aktywności referatów metodycznych Chorągwi 

- wprowadzanie poradnictwa w zakresie tworzenia, realizacji i ewaluacji programu 

2. Nowoczesne prowadzenie dokumentacji, ezhp 

- wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentacji finansowej 

- opracowanie i wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów organizacyjnych i 

programowych 

- opracowanie i wdrażanie zasad konsultacji dokumentów związkowych, wdrażanie 

mechanizmu ciągłych zmian 

3. Motywowanie i promowanie kadry: 

- wdrażanie systemu pracy z kadrą 

- opracowanie i wdrażanie systemu nagradzania, promowania i motywowania kadry 

- regularne szkolenia prowadzone przez ChZKK 

4. Budowanie bezpieczeństwa finansowego 

- redukcja zadłużenia 

- opracowanie i wdrażanie systemu kontroli sytuacji finansowej hufców i Chorągwi 

- wdrażanie nowego systemu księgowego 

5. Przyjazna struktura 

- budowa poczucia wspólnotowości Chorągwi 

- opracowanie poradnictwa i wsparcia dla tworzenia szczepów 

- wdrażanie opisów funkcji w hufcach i Chorągwi. 

 


