Związek Harcerstwa Polskiego
organizacja pożytku publicznego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006

Warszawa, marzec 2007

Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym,
dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy oraz instruktorów
i seniorów, otwartym dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, rasę czy
wyznanie.
ZHP posiada osobowość prawną.
Związek Harcerstwa Polskiego zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod Nr KRS 94699 – Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w Krajowym
Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 26.02.2002 r.
ZHP posiada numer statystyczny REGON 007025173
ZHP posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 16.02.2004 r.
ZHP jest członkiem międzynarodowych organizacji skautowych;
- Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM – Word Organisation of the Scout
Movement),
- Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS – Word Association
of Girl Guides and Girl Scouts),
- Międzynarodowego Bractwa Skautów i przewodniczek ISGF – International Scout
Guides and Friends).
Liczba członków ZHP
Kobiety
Wiek 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Liczba 539 1931 4668 5344 5606 6193 7935 7796 6471 5992 5308 3698 2662
Wiek
19
20 21 22 23 24 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71
Liczba 1737 1103 798 632 479 365 312 1312 1647 1981 1065 511
633
Mężczyźni
Wiek 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Liczba 367 1543 3685 4208 4134 4301 5574 5746 4361 3972 3647 2601 2170
Wiek
19
20 21 22 23 24 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71
Liczba 1523 1013 742 615 560 424 373 1521 1120 921
812
394
842
Dane ogólne
Wszystkich
członków
134656

636

Członkowie wspierający
fizyczni

Członkowie wspierający
prawni
133
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Związek Harcerstwa Polskiego w 2006 r. realizował zadania, wynikające ze Statutu
ZHP, uchwał XXXIII Zjazdu ZHP (który odbył się w grudniu 2005 r.), uchwał i decyzji
innych władz naczelnych Związku: Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej,
Głównej Kwatery ZHP (Główna Kwatera jest zarządem organizacji), Naczelnika
i Skarbnika ZHP.
W roku 2006 Główna Kwatera ZHP (zarząd) działała w składzie:
hm. Teresa Hernik – naczelnik ZHP
hm. Cezary Huć – skarbnik ZHP
hm. Katarzyna Kwapińska – zastępczyni naczelnika ZHP ds. rozwoju
hm. Adam Kocher – zastępca naczelnika ds. programu i pracy z kadrą
hm. Bożena Kamińska – członkini GK ds. zarządzania
hm. Ewa Prędka – członkini GK ds. wizerunku
phm. Anna Nowosad – członkini GK ds. zagranicznych
Uchwały GK
Lp.
data
numer
1 2006-01-07 1/2006

4 2006-01-24 4/2006

tytuł
w sprawie „Zasad pracy Naczelnika i Głównej Kwatery Związku
Harcerstwa Polskiego”
w sprawie połączenia Centrum Wychowania Morskiego ZHP z Zespołem
Armatorskim "Zawisza Czarny"
w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa
Polskiego dokonywanych w 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w Paskach Drużków

5 2006-01-24 5/2006

w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Borowej

6 2006-02-14 6/2006

w sprawie realizacji Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany
do Statutu ZHP w zakresie nabycia osobowości prawnej przez chorągwi
(uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu Statutu ZHP)
w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w
Opatowie przy ul. Partyzantów 13B
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności, w tym
sprawozdanie finansowe SZAiL przy GK ZHP za 2005 r. oraz podziału
wyniku finansowego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWM ZHP w Gdyni
za 2005 r. oraz podziału wyniku finansowego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. oraz
podziału wyniku finansowego Zespołu Armatorskiego "Zawisza Czarny"
w sprawie Regulaminu pracy Głównej Kwatery ZHP

2 2006-01-10 2/2006
3 2006-01-10 3/2006

7 2006-02-07 7/2006
8 2006-03-30 8/2006

9 2006-03-30 9/2006
10 2006-03-30 10/2006
11 2006-03-30 11/2006
12 2006-04-04 12/2006

16 2006-04-19 16/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności, w tym
sprawozdanie finansowe Muzeum Harcerstwa za 2005 r. oraz podziału
wyniku finansowego
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej OSW w Sobótce,
Chorągiew Dolnośląska
w sprawie Zasad działania Centrum Wychowania Morskiego - Zespołu
Armatorskiego "Zawisza Czarny"
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Głównej Kwatery ZHP
za rok 2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości w Warszawie, przy ul. Zaruskiego 6

17 2006-04-19 17/2006

w sprawie funduszu Grażyńskiego

13 2006-04-04 13/2006
14 2006-04-04 14/2006
15 2006-04-04 15/2006

uwagi
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Uchwały GK
Lp.
data
numer
18 2006-05-15 18/2006

19 2006-05-15 19/2006
20 2006-05-16 20/2006
21 2006-06-06 21/2006
22 2006-06-13 22/2006
23 2006-06-13 23/2006
24 2006-06-13 24/2006
25 2006-06-13 25/2006
26 2006-06-28 26/2006
27 2006-06-28 27/2006
28 2006-06-28 28/2006
29 2006-06-28 29/2006
30 2006-07-11 30/2006
31 2006-07-11 31/2006
32 2006-07-11 32/2006

33 2006-07-11 33/2006
34 2006-07-11 34/2006
35 2006-07-18 35/2006
36 2006-07-18 36/2006
37 2006-08-30 37/2006
38 2006-09-14 38/2006
39 2006-10-09 39/2006
40 2006-10-09 40/2006
41 2006-10-10 41/2006
42 2006-10-21 42/2006

43 2006-10-23 43/2006

tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności, w tym
sprawozdanie finansowe Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
„Perkoz” za rok 2005 oraz podziału wyniku finansowego
w sprawie Zasad działania Centrum Szkolenia i Wypoczynku „Harcerz”
Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego
w sprawie zmian w Regulaminie mundurowym ZHP

uwagi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 i
podziału wyniku finansowego OSW „Głodówka”
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Komend Chorągwi za
rok 2005 oraz podziału wyniku finansowego
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZHP za 2005 r.
w sprawie pokrycia nierozliczonych strat z lat poprzednich Komend
Chorągwi ZHP
w sprawie regulaminu "Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa
Polskiego"
w sprawie ewaluacji Strategii rozwoju ZHP do roku 2009
w sprawie zmiany Uchwały GK ZHP nr 79/2003 z dnia 23 października
2003 r. w sprawie zatwierdzenia standardów kursów drużynowych
w sprawie zmiany Uchwały GK ZHP nr 81/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia standardów szkoleń instruktorskich w ZHP
w sprawie przetargu dot. nieruchomości przy ul. Zaruskiego 6 w
Warszawie
w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych
i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego
w sprawie zasad wzajemnego rozliczania się terenowych jednostek
organizacyjnych ZHP
w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego przegląd ksiąg
rachunkowych i sprawozdań finansowych Chorągwi ZHP i ich jednostek
organizacyjnych oraz sporządzającego ekspertyzy
w sprawie zbycia nieruchomości - stanicy harcerskiej w Siedlcach nad
Zalewem Muchawski przez ZHP
w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez "Fundację
Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka"
w sprawie zbycia przez ZHP nieruchomości położonej w Siedlcach przy
ul. Chejły 8
w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości w Jarosławcu
w sprawie rozszerzenia przez ZHP zakresu działalności pożytku
publicznego oraz prowadzenia tej działalności nieodpłatnie
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Dolnośląskiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Stołecznej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie
w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego w stosunku do
jednostek, dla których ZHP jest jednostką założycielską lub fundatorem
w sprawie zatwierdzenia "Zasad tworzenia i działania hufca"
w sprawie zamknięcia bez podania przyczyny przetargu na wybór
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania zbiorczego
sprawozdania finansowego ZHP za rok 2006
w sprawie regulaminu lokowania i wykorzystywania odpisu dla
regulowania niektórych wymagalnych zobowiązań ZHP
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Uchwały GK
Lp.
data
numer
44 2006-10-23 44/2006
45 2006-11-06 45/2006
46 2006-11-06 46/2006
47 2006-11-27 47/2006

tytuł
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Śląskiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Katowicach
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Białostockiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Białymstoku
w sprawie nabycia udziałów w spółce Lilijka.com spółka z o.o.

60 2006-12-11 60/2006

w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej
Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Olsztynie
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Podkarpackiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Rzeszowie
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Krakowskiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Krakowie
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Lubelskiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Lublinie
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Łódzkiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Łodzi
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Mazowieckiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Płocku
W sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Zachodniopomorskiej
Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Szczecinie
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Kieleckiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Kielcach
w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Gdańskiej Związku
Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Gdańsku
w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP"
w sprawie zatwierdzenia budżetu Centrum Wychowania Morskiego ZHP
- ZA "Zawisza Czarny" na 2007 rok
w sprawie zatwierdzenia budżetu Samodzielnego Zakładu Administracji i
logistyki przy GK ZHP na rok 2007
w sprawie zatwierdzenia budżetu Muzeum Harcerstwa na 2007 rok

61 2006-12-11 61/2006

w sprawie zatwierdzenia budżetu OSW "Perkoz" na 2007 rok

62 2006-12-19 62/2006

w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości HOM w Szczecinie

63 2006-12-20 63/2006

w sprawie Kierunków rozwoju liczebnego ZHP

64 2006-12-20 64/2006

w sprawie likwidacji OSW ZHP „Harcerz” w Turawie

48 2006-11-27 48/2006
49 2006-11-27 49/2006
50 2006-11-27 50/2006
51 2006-11-27 51/2006
52 2006-11-27 52/2006
53 2006-11-27 53/2006
54 2006-11-27 54/2006
55 2006-12-06 55/2006
56 2006-12-06 56/2006
57 2006-12-11 57/2006
58 2006-12-11 58/2006

59 2006-12-11 59/2006

uwagi

CELE STATUTOWE ZHP
1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich
nałogów.
3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
wolności,
prawdy,
sprawiedliwości,
demokracji,
samorządności,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
5

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi
międzyludzkich
ponad
podziałami
rasowymi,
narodowościowymi
i wyznaniowymi.
5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną
przyrodą.
PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI
NIEODPŁATNEJ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STATUTOWEJ

POŻYTKU

PUBLICZNEGO

prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP,
upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw
patriotycznych,
działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
inicjowanie
programów
profilaktycznych,
antyalkoholowych
i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży,
podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez
prowadzenie działalności charytatywnej,
prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także
resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych,
promowanie zdrowego trybu życia,
promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych
stowarzyszenia.
upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO ODPŁATNEJ:
•
•
•
•
•
•
•

organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
rozwojem zainteresowań i specjalności,
organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury
fizycznej i sportu,
organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury,
kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia,
organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych
i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia jak i osób
niezrzeszonych,
prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji aktywności na
rynku pracy,
działalność na rzecz integracji europejskiej.

PRZEDMIOT DZIALALNOŚĆI GOSPODARCZEJ:
•
•
•
•

działalność biur turystycznych,
zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
sprzedaż detaliczna materiałów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych
sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana,
wydawanie książek,
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•
•

artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej niesklasyfikowana
pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Rodzaje działalności
a) Działalność charytatywna
Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje prawych, aktywnych i odpowiedzialnych
obywateli – czyli takich, którzy wykazują się aktywnością w podejmowaniu
odpowiedzialności za siebie i innych, podejmują służbę na rzecz słabszych
i potrzebujących. Wiele środowisk harcerskich „niesie chętną pomoc” w trakcie
systematycznej działalności drużyn.
Przykładowo we współpracy z kołami PCK opiekują się osobami niepełnosprawnymi
i starszymi (m.in. drużyny starszoharcerskie (13-16 lat) i wędrownicze (16-25 lat),
np. we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Łodzi, w Krakowie, w Płocku.
Poza systematyczną służbą podejmują się jednorazowych lub corocznych akcji,
których
są
w
swych
środowiskach
lokalnych
organizatorami
lub
współorganizatorami. Przykładowo są to: akcja „Paczka do Macedonii”, finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zarejestrowano 93 samodzielne harcerskie
sztaby) – wg informacji ze środowisk to ponad 4000 wolontariuszy z ZHP, „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”, akcja „Podziel się życiem” – we współpracy z Bankiem
Danych Szpiku Kostnego, zbiórki żywności w okresie przedświątecznym (akcja
prowadzona np. wspólnie ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności, „Dziewczynka
z zapałkami” - loteria fantowa - zakup obiadów głodnym dzieciom
z Lubelszczyzny), wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizowano
Dzień Papieski (nieodpłatnie pakowanie pakietów przeznaczonych do zbiórki
publiczne w całej Polsce, zorganizowanie wolontariuszy do zbiórki pieniężnej na
fundusz stypendialny).
Zespoły uczestniczące w lipcu w XXXIII Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej odwiedzały pensjonariuszy domów spokojnej starości, domów dziecka,
świetlice środowiskowe, hospicja na terenie Kielc i okolic.
Okazjonalnie zuchy i harcerze uczestniczą w kwestach parafialnych i na
cmentarzach, zbierając fundusze na pomoc najuboższym.
W okresie świątecznym i noworocznym organizowane są przez drużyny ZHP bale dla
niepełnosprawnych dzieci, zbiórki zabawek, gier i książek dla podopiecznych
świetlic środowiskowych i domów dziecka.
W odpowiedzi na tragedię, jaka miała miejsce 28 stycznia 2006 r. w Chorzowie
harcerze Chorągwi Śląskiej nieśli pomoc poszkodowanym – będąc bezpośrednio
w służbach pierwszej pomocy a później nawiązując kontakt i pomagając rodzinom
i dzieciom ze Śląska poszkodowanym w tragedii. Współorganizowali również
koncert charytatywny na rzecz ofiar tragedii w Chorzowie.
Komenda Kieleckiej Chorągwi ze stowarzyszeniem „Arka Nadziei” zorganizowała
happening w Kielcach, w trakcie którego została przeprowadzona kwesta uliczna,
dochód z niej w całości przeznaczony był na pomoc osobom bezdomnym.
b) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie jest ważnym elementem działań
programowych Związku Harcerstwa Polskiego. Obok działań podejmowanych przez
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władze centralne są też niezliczone inicjatywy programowe realizowane na
szczeblu chorągwi, hufców i drużyn. Inicjatywy oraz propozycje programowe są
wspierane działaniami metodycznymi. Działania harcerek i harcerzy na rzecz
podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dziedzictwa kulturowego,
zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej, aktywny i – co ważne –
świadomy udział w uroczystościach patriotycznych są zauważane nie tylko przez
naszych partnerów, ale miały także ważny aspekt wychowawczy.
Do najważniejszych ogólnopolskich zadań patriotycznych należy coroczny Rajd
Arsenał, organizowany przez Hufiec Mokotów, odbywający się w Warszawie
w rocznicę akcji pod Arsenałem przeprowadzonej przez Szare Szeregi w dniu 26
marca 1943 r. Ponad 1500 harcerek i harcerzy z całej Polski wykonując zadania
zawiązane z upamiętnieniem bohaterskich żołnierzy Szarych Szeregów, poznawało
miejsca pamięci i czyny harcerskich bohaterów II wojny światowej. Upamiętnieniu
bohaterów Szarych Szeregów służą również obchody rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego dnia 1 sierpnia w Warszawie. W roku 2006 w stolicy było ponad 1300
harcerzy uczestniczących w uroczystościach w muzeum Powstania Warszawskiego,
pod Grobem Nieznanego Żołnierza, na cmentarzu na Woli, na Powązkach.
W dniach 12-14 lipca 2006 r. w Warszawie odbył Ogólnopolski Zlot „Nasz
Bohater”, upamiętniający przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego –
komendanta Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów. Dla upamiętnienia postaci
druha Mirowskiego harcerze, którzy przybyli do Warszawy, odwiedzili miejsca
pamięci związanych z Szarymi Szeregami, złożyli kwiaty na Cmentarzu
Powązkowskim,
zwiedzali
Muzeum
Powstania
Warszawskiego.
Udział
w przedsięwzięciu wzięło ponad 1500 harcerek i harcerzy .
Ważnym przedsięwzięciem w 2006 roku była również Ogólnopolska Wyprawa
Szlakami 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. W dniach 9-10 października 2006 r.
150 harcerzy reprezentujących chorągwie: Łódzką, Kujawsko-pomorską,
Dolnośląska, Śląską, Mazowiecką, Zachodniopomorską, Wielkopolską. Wyprawa
organizowana w roku rocznicy 65-lecia powstania Armii Władysława Andersa to
wyjazd połączony z programem spotkań z włoskimi rówieśnikami w Cassino i Bolonii
(oba miasta związane są z historią 2 Korpusu, a ich mieszkańcy pielęgnują pamięć
o Wojsku Polskim i jego roli w odzyskaniu a później odbudowaniu ich miast).
Wyprawa to historyczna podróż – która będzie szczególną formą upowszechnienia
historii i tradycji orężnych, umożliwiła poznanie miejsc i pamiątek związanych
z historią narodu i Wojska Polskiego.
W środowiskach chorągwianych prowadzone są kampanie programowe W ramach
kampanii organizowane są seminaria poświęcone historii Polski, ważnych lokalnych
wydarzeń historycznych i działalności harcerskiej i społecznej. Na przykład
w chorągwi Śląskiej to kampania „Stąd nasz ród…”, w Dolnośląskiej „Harcerzem
być”, w Gdańskiej „Stąd nasz ród”.
Ponadto do najważniejszych dat w kalendarzu drużyn harcerskich należą obchody
świat narodowych. Zostały zorganizowane i przeprowadzone obchody rocznic
m.in.: 3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada – Święto
Odzyskania Niepodległości, rocznice wybuchu II wojny światowej 1 września,
powołania Szarych Szeregów – 27 września, rocznica Bitwy warszawskiej – Święto
Wojska Polskiego – 15 sierpnia.
Uczestnikami powyższych obchodów była młodzież działająca we wszystkich
chorągwiach i większości hufców naszej organizacji.
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Cyklicznie były organizowane imprezy o charakterze patriotycznymi: rajdy szlakiem bohaterów uznanych w środowiskach, upamiętniające bitwy i ważne
historyczne wydarzenia.
Uroczyście obchodzono 45 lat harcerskiego żaglowca „Zawisza Czarny” –
zorganizowano jubileuszowy rejs na Bornholm z uroczystym rozpoczęciem w Gdyni.
W jubileuszowych rejsach w 2006 r. wzięło udział prawie 200 harcerzy. Muzeum
Harcerstwa przygotowało specjalną wystawę w pawilonie wystawienniczym
muzeum w warszawskich Łazienkach na temat historii harcerskiego żaglowca.
Chorągiew Gdańska rokrocznie jest organizatorem Ogólnopolskiego Złazu
Westerplatte. W 2006 r. był to już jedenasty złaz, w trakcie którego harcerze
z całej Polski oddając hołd Bohaterom Września poznają historię obrony
Westerplatte, poznają Gdańsk a o godzinie 4.45 1 września uczestniczą na
uroczystym apelu poległych pod pomnikiem Westerplatte. W 2006 r. do Gdańska na
uroczystości 1 września przyjechało 500 harcerzy.
Tradycyjnie już zorganizowany został przez Chorągiew Warmińsko-mazurską
i Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Zlot Drużyn Grunwaldzkich –
kultywujący polskie tradycje rycerskie. Na polach Grunwaldu w trakcie zlotu 850
harcerzy wymieniało się doświadczeniami w pracy z bohaterem, poznawało różne
postaci i wydarzenia dotyczące historii sprzed sześciu wieków, uczestniczyło
w ogólnopolskim przedsięwzięciu – inscenizacji bitwy – 15 lipca.
Od roku 2003, gdy GK ZHP zaproponowała zadanie programowe „Święto Flag”,
wiele drużyn na stałe wpisała do swych planów takie zadanie. W dniach 2-8 maja
drużyny i ich członkowie starają się, aby jak najwięcej biało-czerwonych flag
zawisło w ich miejscowościach.
Organizowane są kominki, tematyczne ogniska, spotkania z ważnymi
przedstawicielami społeczności, odbywają się dyskusje dotyczące wychowania
patriotycznego ale też naszego udziału w społeczności europejskiej.
Istotnym działaniem patriotycznym drużyn harcerskich jest również opieka nad
cmentarzami polskimi na terenach Ukrainy, Białorusi, Litwy. Do najbardziej
aktywnych w tym zakresie środowisk należą: Hufiec Zgierz (który pracował na
uporządkowaniem cmentarzy na Wołyniu, między innymi w Kostiuchnówce), Hufiec
Głowno, Wrocław Stare Miasto, środowiska Chorągwi Podkarpackiej. Łącznie w tego
rodzaju zadaniach wzięło udział prawie 600 harcerzy.
c) Działalność na rzecz mniejszości narodowych
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą na wspieranie wszystkich
bez względu na rasę, wyznanie, pochodzenie. Harcerze skupieni w drużynach
podejmują się wielu zadań na rzecz mniejszości narodowych, czego przykłady są
w chorągwi Kieleckiej, Warmińsko-Mazurskiej, Lubelskiej.
W 2006 r. ZHP wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem rozpoczęło realizację projektu
@lterCamp. Ma on na celu pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób
ubiegających się o status uchodźcy. Jednym z działań projektu jakie podjęli
harcerze była zbiórka zabawek dla dzieci uchodźców z: Rosji, Białorusi, Ukrainy,
Iraku, Pakistanu, Turcji. W Polsce – obcym dla nich kraju – nie chodzą do szkoły
z powodu bariery językowej, nie znają swoich praw i obowiązków, nie wiedzą, co
to zabawa. W zadaniu „Paczka dla małego przyjaciela” wzięło udział ponad 400
harcerzy a wykonano ponad 50 paczek dla dzieci uchodźców.
W roku 2006 odbywały się również przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia
związane z Kieleckim Pogromem Żydowskim. Reprezentacje harcerzy z Chorągwi
Kieleckiej wzięły udział w organizacji przygotowań oraz w samych uroczystościach –
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prawie 200 osób wzięło udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem
pomnika w Kielcach, upamiętniającego „Kielecki Pogrom Żydowski”. Uczestnicy
wzięli udział w uroczystościach, mieli możliwość kontaktu z przedstawicielami
wyznania mojżeszowego. Harcerze z Kielecczyzny włączyli się również w obchody
IX Ogólnopolskich Dni Judaizmu oraz pomagali przy obsłudze Marszu Pamięci, które
to wydarzenia odbywały się w Kielcach.
Chorągiew Krakowska należy do najliczniej reprezentowanych w organizowanym na
terenie obozu Auschwitz „Marszu Żywych”. W roku 2006 harcerze pomagali
organizatorom w przeprowadzeniu przedsięwzięcia. Prawie 200 harcerzy pełniło
służbę informacyjną, pierwszej pomocy, biurową. Dużym wyzwaniem dla harcerzy
było przygotowanie polskiej części inscenizacji dotyczącej historii Holocaustu.
Na zaproszenie Komendy Chorągwi Kieleckiej na Festiwal Harcerski przyjechał
zespół romski „Trerne Szterne”, który w trakcie swojego pobytu prezentował
swoje zwyczaje i kulturę oraz zapoznawał się ze zwyczajami i kulturą polską. Była
to również okazja dla dzieci i młodzieży do akceptacji przez nich innej kultury,
innego wyznania.
W Olsztynie harcerze Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej nawiązali współpracę ze
świetlicą mniejszości kulturowych - świetlicą romską. Spotykają się z dziećmi,
organizują wieczory polskie, wymieniają się umiejętnościami, poznają nowe
zabawy, gry.
Harcerze Chorągwi Lubelskiej utrzymują kontakt z parafią prawosławną we
Włodawie, ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej we Włodzimierzu Wołyńskim oraz
opiekują nad starym żydowskim cmentarzem w Lubartowie.
d) Ochrona i promocja zdrowia
Projekty z tego zakresu ukierunkowane były na prowadzenie działań w zakresie
profilaktyki uzależnień i na promowanie zdrowego trybu życia. Były realizowane
następujące programy profilaktyczne: „Mogę wybierać”, „Na równoważni”, „Wielcy
odkrywcy”, „Veto”, Programy były ukierunkowane na prowadzenie działań
w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynizmowi,
narkomanii. Zrealizowane zostały następujące bloki tematyczne: promowanie
zdrowego trybu życia, „stanowczo, łagodnie, bez lęku”, radzenie sobie
z konfliktem i stresem, alternatywy wobec przemocy i agresji, narkotyki –
uzależnienie silniejsze niż inne, nikotyna – prawda i mity, alkohol – prawda i mity,
poczucie własnej wartości, organizacja czasu wolnego. Szczególnie podczas form
wyjazdowych w trakcie akcji letniej zwracano uwagę na higienę i odpowiednie
odżywianie.
Harcerze włączyli się w organizację i przeprowadzenie happeningu pod nazwą
„HELP – dla życia bez tytoniu”. Jego głównym celem i założeniem było
uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z paleniem tytoniu. W ramach
przeprowadzonej akcji harcerze rozprowadzali ulotki o treściach profilaktycznych.
Cały rok odbywa się organizacja kursów pierwszej pomocy dla harcerzy
i instruktorów przez chorągwiane inspektoraty ratownicze, kursy Harcerskiej Służby
Ratowniczej, BLS-AED (w roku 2006 przeszkolono ponad 2000 harcerzy na kursach
podstawowych oraz 58 na kursach instruktorskich).
Harcerscy instruktorzy inspektoratów ratowniczych wzięli udział w Ogólnopolskich
Zawodach Ratowniczych w Gdyni - było ich 220.
W trakcie wszelkich biwaków, rajdów, imprez kulturalnych organizowanych dla
harcerzy i społeczności lokalnych promowano zdrowy stylu życia.

10

W wielu środowiskach z okazji Światowego Dnia Chorego harcerze odwiedzali
szpitalne oddziały dziecięce.
Przeprowadzano akcje profilaktyczne w środowiskach:
• Zagrożenia – „Nie jesteś sam. Masz przyjaciela” – akcja profilaktyczna,
• „Nie jestem sam. Dobrze wybieram” – festyn na Dzień Dziecka,
• „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” – festyn i akcja profilaktyczna.
e) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Związek Harcerstwa Polskiego już od wielu lat zajmuje się działalnością na rzecz
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
Organizuje na ich rzecz i z ich udziałem pracę rewalidacyjną w drużynach
i gromadach „Nieprzetartego Szlaku”.
W gromadzie czy drużynie „Nieprzetartego Szlaku” istotnym jest wzajemne
powiązanie: wychowania, terapii pedagogicznej i rekreacji. Obecnie w kierunkach
programu rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dużą uwagę zwraca się
na integrację i adaptację społeczna oraz indywidualizacja i elastyczność
w kształceniu. Na takie potrzeby odpowiada również ogólnopolski program
ZHP„Odkrywcy Nieznanego Świata”, którego realizacje rozpoczęto w 1996 r. i nadal
jest kontynuowana.
Jego ideą jest przybliżenie świata osób niepełnosprawnych zuchom, harcerkom,
harcerzom. Zaproponowano drużynom wyprawę w nieznany świat ludzi, którzy
w swym codziennym życiu musza pokonywać wiele barier, którzy często żyją obok
nas i mogliby uczestniczyć w naszym życiu, gdybyśmy ich dostrzegli, wyciągnęli
dłoń, zaprosili do współpracy. Program był naturalną odpowiedzią na rozwijająca
się w państwach zachodnich oraz popularną w Polsce ideę integracji.
W roku 2006 zorganizowano i przeprowadzono wiele przedsięwzięć, wspierających
aktywność osób niepełnosprawnych. Większość przedsięwzięć o charakterze
regionalnym i centralnym miała charakter otwarty, część miała własne regulaminy
uczestnictwa. Warto podkreślić, że wydawane przy okazji organizacji zlotów
materiały metodyczne i repertuarowe (scenariusze zajęć, opracowania
pomocnicze) nadają się w równej mierze do wykorzystania w jednostkach ZHP, jak
i w szkołach i innych placówkach wychowawczych. Najliczniejsze były następujące
zloty:
• XVIII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich NS w Stemplewie – czerwiec 2006 r.
(ponad 500 uczestników),
• XII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich NS Giżycko – maj 2006 r. (180 osób),
• Zlot Drużyn NS w Łazorach – wrzesień 2006 r. (200 osób),
• Olimpiada Specjalna w Załęczu Wielkim – sierpień 2006 (400 osób),
• Rajd Integracyjny „U Modrych Wód” w Tomaszowie Mazowieckim – czerwiec
2006 r. (120 uczestników, w tym 46 niepełnosprawnych na wózkach),
• Zlot Drużyn Harcerskich NS w Funce – wrzesień 2006 r. (ponad 200 osób),
• Spotkania Integracyjne „Bądźmy otwarci” – Szklarska Poręba wrzesień 2006 r. –
130 niepełnosprawnych wędrowało po Karkonoszach wraz ze sprawnymi
rówieśnikami.
Organizatorzy
wymienionych
przedsięwzięć
pragnęli
zachęcić
młodych
niepełnosprawnych do aktywnego spędzania wolnego czasu wśród rówieśników, do
uprawiania turystyki, również turystyki górskiej Dla osiągnięcia takiego celu
zaplanowano przeprowadzenie szeregu działań sportowych, artystycznych,
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turystycznych. Tylko taka formuła przedsięwzięcia gwarantowała niezbędne dla
osiągnięcia pozytywnych postaw i emocji.
Ponadto wiele środowisk organizuje Przeglądy Twórczości Artystycznej Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych (festiwale, konkursy), dające możliwość prezentacji
własnego dorobku oraz nabywanie umiejętności artystycznych pod okiem
instruktorów specjalistów. Tego rodzaju przeglądy, konkursy odbywają się między
innymi w chorągwiach: Dolnośląskiej, Krakowskiej, Podkarpackiej, Łódzkiej, Ziemi
Lubuskiej,
Stołecznej,
Opolskiej,
Wielkopolskiej,
Zachodniopomorskiej.
Wg informacji ze środowisk łącznie w roku 2006 udział w nich wzięło ponad 5000
zuchów i harcerzy niepełnosprawnych.
Na uwagę zasługują organizowane bardzo dużym wysiłkiem harcerskich środowisk
i rodziców dzieci obozy letnie integracyjne. Miały one miejsce też w 2006 r.
w chorągwiach: Krakowskiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej, Kieleckiej.
f) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
W aspekcie tym jednostki ZHP wykazują bardzo dużą aktywność. W ramach
organizowanych obozów harcerskich i kolonii zuchowych uczestnicy poszerzali swą
wiedzę i umiejętności o informacje z zakresu: ochrony środowiska, kultury i sztuki,
dziedzictwa narodowego, pomocy medycznej, żeglarstwa i wielu innych dziedzin.
Organizowane były ogólnopolskie konferencje dla instruktorów – wychowawców,
np. „Znaczenie autorytetów w kształtowaniu młodego człowieka”, „Miejsce i rola
harcerstwa we współczesnej szkole” czy „Znaczenie harcerstwa we wspomaganiu
rozwoju osób zrzeszonych i niezrzeszonych”.
W chorągwiach i hufcach przyznawane są wyróżnienia, których celem jest
promowanie działalności wychowawczej ZHP, pracy w małych grupach,
samorozwoju członków gromad i drużyn oraz pracy formami charakterystycznymi
dla ZHP.
Rozwijana jest współpraca z Kuratoriami Oświaty na rzecz promowania harcerstwa
w szkołach i placówkach oświatowych.
Wydawane były materiały metodyczne wspomagające samorozwój członków
organizacji oraz warsztat ich pracy.
Odbyły się kursy liderów organizacji pozarządowych działających w szkole
(przygotowanie do funkcji drużynowego – łącznie 31 kursów dla 420 osób).
Prowadzone były kursy wychowawców kolonijnych i kierowników placówek
wypoczynku.
g) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Związek Harcerstwa Polskiego jest jednym z największych organizatorów
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W roku 2006 z wypoczynku skorzystało
108 510 osób. W sumie zostało zorganizowanych 2 236 placówek. Część środowisk
realizuje w tym czasie programy i propozycje centralne, jednak większość
organizatorów realizuje własne autorskie programy wakacyjnego wypoczynku.
Szczególny nacisk położony był na ekologię i ochronę środowiska, na wychowanie
w wartościach i duchu harcerskich ideałów. Często uczestnicy kolonii i obozów
przenoszą się w krainę bajek i historii literackich. Tym sposobem dzieci zachęcane
są do czytania i pracy z książką. Obozy specjalnościowe skierowane były w dużej
mierze w stronę żeglarstwa. Odbyły się także obozy artystyczne, konne, językowe,
sportowe, o tematyce pożarniczej i obrony cywilnej. Odbyło się również wiele
obozów o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym. Temat uświadamiania
zagrożeń związanych z uzależnieniami był stałym punktem na obozach.
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Podczas tych wakacji uruchomiony został numer infolinii przeznaczony przede
wszystkim do dyspozycji rodziców oraz organizatorów akcji letniej. Chcieliśmy,
żeby zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice czuli, że wakacje z nami są
bezpiecznie. Nasi instruktorzy, odbierali telefony, odpowiadali na wszystkie
pytania i rozwiewali wszelkie wątpliwości, które pojawiały się w związku
z organizowaną przez ZHP akcją letnią.
Zarówno gromady zuchowe, jak i drużyny harcerskie działające w hufcach,
w ramach śródrocznych planów pracy drużyn i szczepów brały udział w szeregu
rajdów krajoznawczych i wycieczek środowiskowych. Wiele ze środowisk organizuje
rajdy czy imprezy turystyczne – odbywające się cyklicznie, każdego roku.
Przedsięwzięcia te są również często wpisane w kalendarz imprez miejskich lub
powiatowych - nabywają tym sposobem rangę imprezy lokalnej czy regionalnej.
Do najbardziej znanych i cyklicznie organizowanych rajdów należą:
• XXVIV Harcerski Rajd „Wisła” – Chorągiew Mazowiecka – w 2006 r. 540
uczestników,
• 48 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski – Chorągiew Kielecka – 600
uczestników,
• Rajd Niepodległości – Chorągiew Zachodniopomorska – 300 uczestników,
• Ogólnopolski Rajd „Gryf” – Chorągiew Zachodniopomorska – 300 uczestników,
• Ogólnopolski Harcerski Rajd Górski „Granica” – 780 uczestników,
• Rajd „Siódemka” – Chorągiew Wielkopolska – 300 uczestników,
• Rajd z Okazji Światowego Dnia Turystyki – Schronisko Głodówka – 300
uczestników,
• Rajd „Szaniec” – Chorągiew Śląska,
• XVIII Rajd Śladami Przeszłości Gdańska – Chorągiew Gdańska – 700 uczestników,
• Harcerski Rajd Śladami „Jędrusiów”- chorągiew Kielecka – 600 uczestników,
• Rajd Andrzejkowy – Chorągiew Lubelska – 200 uczestników,
• XXI Harcerski Rajd „Marzanna” – Chorągiew Dolnośląska – 300 uczestników,
• XVI Ogólnopolski Rajd „Wiosna” – Chorągiew Opolska – 150 uczestników,
• XXII Harcerski Rajd „Rodło” – Chorągiew Gdańska – 1000 uczestników.
Letni wypoczynek organizowany jest we współpracy z Kuratoriami Oświaty
o zasięgu wojewódzkim dla dzieci byłych pracowników PGR zlecanego przez
Kuratoria Oświaty. W roku 2006 w ramach projektu „Wakacje z szansą” na obozach
harcerskich przebywało 1567 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Bieszczadzka Akcja Letnia 2006 była kontynuacją cyklicznego zadania
programowego,
o kilkudziesięcioletniej
tradycji.
Działania
programowoorganizacyjne skierowano do młodych ludzi, obierających za cel na czynny
wypoczynek, aktywnie uprawiających turystykę, lubiących wyzwania i pokonywanie
trudności, szukających miejsc z unikalną florą i fauną, z dziką,
niezagospodarowaną przez człowieka sferą przyrody, zainteresowanych ekologią,
odkrywaniem i poznaniem kultury mieszkańców tych ziem, regionalizmem. Poza
obozowaniem, podczas 14-dniowych turnusów na stanicach w Czarnej, Dwerniku,
Dwerniczku, Myczkowcach, Nasicznym, Olchowcu, Polańczyku, Stebniku, Suchych
Rzekach, Woli Michowej, Wetlinie, a także Solince, zrealizowano wspólnie
różnorodne zadania programowe. Największe
to: „Łowy na lisa” zawody
radionamiernicze w Lutowiskach 09.07.2006 r. oraz „Ustrzykaniec 2006” – Festiwal
Kultury Harcerskiej a także pokazy sprawnościowe drużyn specjalnościowych ZHP
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i Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji prezentowane na „Placu
pod dębami” w Ustrzykach Dolnych 22.07.2006 r.
Pod koniec sierpnia w Kłodzku odbyła się VI Wędrownicza Watra – zlot harcerzywędrowników (poprzedzony trzydniową wędrówką po Sudetach). Reprezentacje
najstarszych harcerzy z całej Polski obok wędrówki po górach i poznawania uroków
Kotliny Kłodzkiej mieli możliwość doskonalić swe umiejętności i wiedzę z zakresu
profilaktyki, ekologii, kultury, komunikacji społecznej, integracji społecznej
i europejskiej. W Zlocie udział wzięło 600 osób.
Od kilkunastu lat Chorągiew Dolnośląska wraz ze Strażą Graniczna organizuje
Ogólnopolski Harcerski Górski Rajd „Granica” szlakami Karkonoszy i strażnic
Straży Granicznej. Harcerski i harcerze obchodząc granice Rzeczypospolitej
Polskiej poznają różne aspekty pracy strażników granic państwa ale tez poznają
piękno ojczystej ziemi. Rajd cieszy się niesłabnącym powodzeniem.
h) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
W 2006 roku zorganizowaliśmy wiele imprez kulturalnych i artystycznych,
popularyzujących „zdrową rywalizację” i pozwalających na konfrontację własnych
zdolności i umiejętności z innymi artystami. Odbyły się m.in.: Spotkania
Artystyczne Zespołów Muzycznych i Solistów, Spotkania Artystyczne Zespołów
Tanecznych
i
Folklorystycznych,
Chorągwiane
Przeglądy
Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych, mikołajkowe przeglądy twórczości
dziecięcej, festiwale teatralne, warsztaty artystyczne, muzyczne, teatralne,
konkursy recytatorskie, chorągwiane przeglądy przedstawień jasełkowych.
Organizowano konkursy fotograficzne, malarskie, poezji, prozy; obozy o profilu
artystycznym, których celem było rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
i młodzieży przez doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie: muzyki, gry na
instrumentach, tańca, plastyki, kabaretu, teatru, poezji śpiewanej.
Chorągiew Łódzka jest organizatorem corocznego konkursu poezji i piosenki pod
nazwą Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” o tematyce
opisującej Polskę, jej bohaterów, historię, piękno przyrody. Konkurs odbywa się
w okresie wiosennym i uczestniczyło w nim w 2006 r. ponad 400 osób.
i) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
Instruktorzy ZHP za ważne uznają uświadomienie harcerkom i harcerzom potrzeby
dbania o sprawność i kondycję fizyczną przez rekreację ruchową i sport, wdrażanie
zachowań służących zachowaniu higieny osobistej, zdrowia i tężyzny fizycznej.
Szczególnie podczas akcji letniej, co wynika z programu obozów, dużo zajęć ma
charakter rekreacyjno=sportowym. Są to różnorakiego rodzaju: wycieczki, spacery,
rozgrywki sportowe, warsztaty plenerowe, obozowe olimpiady sportowe.
Chorągwie organizują turniejów sportowych (piłka siatkowa, zawody pływackie,
strzeleckie, konne, piłka nożna, tenis stołowy, olimpiady, które są szczególnie
popularny na organizowanych formach wyjazdowych).
Do najciekawszych przedsięwzięć należą:
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska – Ogólnopolskie Harcerskie Mistrzostwa
Pływackie w Bydgoszczy,
• XL Spartakiada Drużyn Wodnych i Żeglarskich w Pucku,
• XVII Challenge HKN w narciarstwie zjazdowym w Szczawie,
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•

XII Wyprawa Polarna Zuchów – organizowana w Jakuszycach wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Bieg Piastów” – 600 zuchów i dzieci w wieku 5-9 lat,
• V Memoriał gen. S. Maczka Drużyn Harcerskich w Piłce Nożnej – Warszawa –
ponad 230 osób,
• „Nietoperz” – Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na
Orientację,
• XVII Harcerskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Zjazdowym – Klaszowice
k. Czorsztyna,
• XIII Rajd Rowerowy Ziemi Suskiej o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
Systematycznie organizowane są spływy kajakowe oraz rejsów dla środowisk
wodnych (chorągiew Śląska, Łódzka, Stołeczna, Wielkopolska, Zachodnio-Pomorska,
Gdańska, Dolnośląska, Opolska).
W czasie wakacji 2006 odbyły się: SAS i SODA - Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa
i Specjalnościowy Obóz Drużyn Akcja – cykl szkoleniowych obozów
specjalnościowych (m.in. lotniczy, medyczny, turystyczny, artystyczny,
proobronno-surwiwalowy), organizowanych w rejonie Schroniska Górskiego
„Głodówka” – harcerskim ośrodku szkoleniowym w Tatrach. Uczestnicy SAS 2006
i SODA 2006 mogli nabyć specjalnościowe uprawnienia (w tym także państwowe).
j) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działań z zakresu wychowania ekologicznego w Związku Harcerstwa Polskiego
w roku 2006 było bardzo dużo, a wszystkie wzmacniały na nowo nierozerwalność
wychowania ekologicznego z działalnością drużyn harcerskich. Odbyło się wiele
warsztatów, konkursów, imprez. Najważniejsze z nich to:
„Gra w zielone” – coroczny konkurs ekologiczny, złożony z trzech elementów –
zadania dotyczącego zapoznania się z obecnym stanem środowiska naturalnego
w miejscu zamieszkania. Drugim elementem gry w zielone jest propagowanie
postawy proekologicznej w środowiskach lokalnych. Trzecia cześć gry to działania
mające na celu uświadamianie jej uczestnikom i odbiorcom, iż teraźniejsze
działania mają wpływ na kształt środowiska naturalnego w przyszłości. Do „Gry
w zielone” przystąpiło w 2006 roku 148 zespołów z całej Polski (klasy szkolne,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, drużyny harcerskie, gromady zuchowe,
kluby turystyczne).
„Czyste góry” – ZHP jest inicjatorem akcji „Czyste Tatry” – akcji, która już od
kilku lat, przynosi efekty w postaci ton zebranych przez harcerzy oraz turystów
śmieci na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i uświadomienia setkom ludzi,
jakie szkody wyrządzają te śmieci. W roku 2006 akcja została rozszerzona na
Bieszczady, Beskidy i Karkonosze. Wszystkie wędrowne obozy harcerskie
przebywające w czasie wakacji i wczesną jesienią w tych górach przystąpią do
akcji. Harcerze również porządkowali szlaki podczas „Wędrowniczej watry”
(sierpień 2006 ) w Sudetach oraz podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu
Górskiego „Granica” (15-18.09) w Karkonoszach.
Od wielu lat drużyny harcerskie włączają się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie
świata”. Ponadto organizowane były w drużynach zbiórki na temat ochrony
środowiska przyrodniczego z okazji: Dni Ziemi, Święta Pierwszego Dnia Wiosny,
Święta Pieczonego Ziemniaka. W trakcie trwania rajdów i biwaków zwykle jakaś
część dnia lub zadania przewidziana jest na porządkowanie szlaków turystycznych,
lasów, łąk, i terenów zielonych.
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Do ciekawszych inicjatyw o tematyce ekologicznej należy Akcja „Florek” Hufca ZHP
Ziemi Sanockiej. W roku 2006 odbyła się XVI edycja Harcerskiej Akcji Ekologicznej
„Florek”, zakończonej X Zlotem Harcerzy Ekologów. Coroczne przedsięwzięcie
organizowane jest we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W 2006 roku łącznie wzięło w nim udział ponad
2000 osób.
Na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Harcerskie Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce w 2006 r. przyjęło ponad 10 000 osób na biwakach,
zielonych szkołach i obozach proponując zajęcia warsztatowe na 24 tematy, m.in:
wodna ścieżka dydaktyczna Łakomie, glina, plastyka, dziennikarstwo, ornitologia,
astrologia, dziedzictwo regionalne, wiejska wycieczka, wycieczki rowerowe.
k) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym
Program Komendy Chorągwi Kieleckiej „Bezpieczna droga do bezpiecznej szkoły”.
(zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji). Jego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych, przez co nastąpiło między innymi zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych na drogach (uczniowie szkół).
Kontynuowana jest na mocy podpisanego Porozumienia z roku 2005 z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach. Kadra instruktorska Chorągwi uczestniczy
w konferencjach i seminariach dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania
patologii dzieci i młodzieży.
Środowiska harcerskie współdziałają ze służbami porządkowymi, ratowniczymi,
wojskowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
województw.
Komendy chorągwi współpracują z wydziałami zarządzania kryzysowego urzędów
wojewódzkich i miejskich.
Wspólnie prowadzona jest akcja z Komendą Policji – „Bezpieczne wakacje”.
Realizowane są autorskie programy profilaktyczne, takie jak: Elementarz,
Ścieżkami zdrowia, Po drugiej stronie lustra, Na równoważni, „Jabłko – Cytryna”,
„Jestem OK. Nie palę!”;
Prowadzone są zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
Przychodzi tam od kilkunastu do kilkudziesięciu dzieci. Uzyskują pomoc przy
odrabianiu lekcji oraz mają możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego.
W większości przypadków adresatami tych zajęć są dzieci z rodzin patologicznych
i biednych.
l) Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Organizowane były chorągwiane gry militarno-survivalowych. Manewry technicznoobronne należą do najczęściej organizowanych przedsięwzięć o charakterze nie
tylko sportowym, ale przede wszystkich związanych z promocją obronności. Tego
rodzaju manewry organizowane są m.in. w chorągwiach: Śląskiej, Ziemi Lubuskiej,
Dolnośląskiej, Mazowieckiej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również
organizowane najczęściej we współpracy z lokalnymi jednostkami wojskowymi
zawody strzeleckie, zawody łącznościowe, biegi na orientację, zawody
wspinaczkowe.
m) Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
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Realizowano podpisane porozumienia z roku 2004 z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
w Katowicach: przez udział w szkoleniach i seminariach dotyczących działań
samorządowych.
Praca rad drużyn, szczepów rozwija proces demokracji wśród młodzieży.
Umożliwiane jest ludziom młodym zarządzanie organizacją przez zasiadanie
w komendach hufców, chorągwi, radach chorągwi i Radzie Naczelnej ZHP.
Promowane są działania związane z życiem społeczności lokalnej i udziałem
młodych ludzi w wyborach.
Promowanie są Praw dziecka i Praw człowieka w trakcie działalności gromad
zuchowych i drużyn harcerskich.
n) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami
Związek Harcerstwa Polskiego przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy
międzynarodowej jako istotnego czynnika wychowania przyszłego obywatela,
członka różnych społeczności i wspólnot, w tym wspólnoty europejskiej
i światowej, człowieka nowoczesnego, potrafiącego spojrzeć na różne zagadnienia
z szerszej perspektywy, przełamującego bariery i stereotypy na podstawie własnej
wiedzy i praktycznych doświadczeń.
Tworzenie projektów wymiany zagranicznej w środowiskach harcerskich ułatwia
przynależność ZHP do struktur organizacyjnych światowego skautingu. ZHP jest od
1996 roku ponownie członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM),
Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek WAGGGS oraz podgrup
katolickich (ICCS, ICCG) i podgrupy prawosławnej (DESMOS) tych stowarzyszeń.
WOSM i WAGGGS są to federacje, zrzeszające organizacje skautowe – koedukacyjne
lub tylko żeńskie – w poszczególnych krajach. Dzięki przynależności do WOSM
i WAGGGS praktycznie w każdym kraju na świecie ZHP ma swojego partnera, czyli
organizację skautową (często, zwłaszcza w Europie, jest to kilka organizacji),
której uniwersalne cele wychowawcze oraz stosowane metody pracy są takie same
jak w ZHP. System komunikacji między organizacjami skautowymi umożliwia
poszukiwanie partnerów do konkretnych przedsięwzięć. zagraniczni. Jednym
z zadań struktur ZHP jest troska o jak najpełniejszy rozwój kontaktów
międzynarodowych, tak aby zapewnić każdemu młodemu człowiekowi przeżycie
spotkania z rówieśnikiem – skautem z innego kraju. Takie spotkania mają miejsce
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wszelkie
kontakty skautowe, uznając je za najcenniejszą formę poznawania innego kraju –
poprzez ludzi, poprzez aktywne formy uczestnictwa w wydarzeniach i zajęciach,
które same w sobie nie muszą być skomplikowane, ważne by były przeżywane
wspólnie przez przedstawicieli obu (czy większej liczby) krajów.
W 2006 roku 14 instruktorów Głównej Kwatery ZHP oraz Chorągwianych Zespołów
Zagranicznych wzięło udział w międzynarodowych w konferencjach, warsztatach,
kursach językowych i seminariach (m.in. Paryż, Łotwa, Strasburg, Słowacja,
Arabia Saudyjska, Moskwa).
Bardzo ważnym wydarzeniem była dla ZHP organizowana w dniach 15-20 lipca
w Konstancinie koło Warszawy 23. Konferencja Światowa i 16. Światowe
Spotkanie ICCG (Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Żeńskiego Skautingu).
Uczestniczyło w nich 65 reprezentantek skautingu z 26 krajów świata, w tym 11
z Polski.
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Na przełomie lipca i sierpnia odbył w okolicach Brna (Czechy) się 8 Zlot Skautów
Europy Środkowej ORBIS 2006 „Wiele kultur – jeden świat". Wzięło w nim udział
prawie 3000 uczestników (m.in. z Czech, Słowacji, Węgier), w tym ponad 600
harcerzy z Polski.
Bardzo dużym przedsięwzięciem był Międzynarodowy Zlot Wędrowników
Roverway (skauci w wieku od 16 do 22 lat) we Włoszech. Uczestniczyło w nim
około 5000 osób z 30 krajów świata. Reprezentacja polskich harcerzy liczyła 104
osoby.
Wyjazdy poza granice Polski organizowane były też przez zespoły zagraniczne
chorągwi. Organizowano zloty i obozy m.in. w takich krajach jak: Słowacja, Wielka
Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Republika Czeska, USA, Ukraina Krym, Litwa, Szkocja.
Hufce prowadzą całoroczną wymianę i współpracę ze skautami, m.in. węgierskimi,
ukraińskimi, niemieckimi, co zwykle owocuje wspólnymi wakacyjnymi
przedsięwzięciami.
ZHP utrzymuje stałe kontakty z harcerstwem działającym poza granicami kraju,
m.in. harcerzami na Białorusi. Litwie, Czechach oraz ZHP poza granicami Kraju
z siedzibą władz naczelnych w Londynie.
o) Promocja i organizacja wolontariatu
Zdecydowana większość zadań i programów realizowanych w 2006 r. przez Związek
Harcerstwa Polskiego obsługiwanych było przez wolontariuszy. Pełnili oni zarówno
funkcje wychowawcze, gospodarcze oraz organizacyjno-logistyczne. Praca
w hufcach, chorągwiach w czasie roku szkolnego polegała na przygotowywaniu
i przeprowadzaniu zajęć pozalekcyjnych i weekendowych, a w czasie wakacji na
prowadzeniu form wyjazdowych.
Współpracujemy także ze stowarzyszeniami i fundacjami, których działanie
ukierunkowane jest na pomoc na rzecz osób chorych, bezdomnych czy
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Nasi harcerze służą pomocą
szczególnie przy akcjach o szerokim rozmiarze, kiedy potrzebna jest duża liczba
osób do pracy.
Prowadzona była od stycznia do maja na terenie całego kraju kampania 1%, która
przyniosła Związkowi Harcerstwa Polskiego dochód przekraczający 1 mln złotych.
Źródłowa dokumentacja potwierdzająca realizacje wszystkich powyższych działań
jednostek terenowych ZHP znajduje się w drużynach, komendach hufców
i komendach chorągwi.

Warszawa, 30 marca 2007 r.
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