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WPROWADZENIE DO STRATEGII  
Opracowanie: hm. Marta Filipiak 

Podczas zajęć zapoznaliśmy się z genezą, celami oraz propozycją planu taktycznego do Strategii ZHP. 
Zapoznaliśmy się z celami taktycznymi I wytypowaliśmy te, które z naszej perspektywy są kluczowe dla 
rozwoju naszych hufców i naszej Chorągwi. 

Wśród najczęściej typowanych jako te, których realizacji chcielibyśmy się podjąć były cele z obszaru 
“skuteczni wychowawczo”, zwłaszcza: 

1. Każdy drużynowy w dniu mianowania na funkcję jest instruktorem i ma ukończony kurs 
drużynowych w danej metodyce (7) 

2. Gromady i drużyny działają metodą harcerską zgodnie z zasadami określonymi w HSW (praca and 
sobą, braterstwo, służba) (8) 

3. Każdy zuch harcerz poprzez gwiazdki/ stopnie rozwija się we wszystkich sferach rozwoju (10) 
4. Ideał wychowawczy opisany w Obietnicy Zucha/ Przyrzeczeniu Harcerskim/ Prawie Zucha/ Prawie 

harcerskim jest podstawą wszystkich działań gromad i drużyn (6) 
5. Instruktorzy własnym przykładem dają wzór postaw zawartych w ideale wychowawczym opisanym 

w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim (5) 
6. Każdy drużynowy uzyskuje wsparcie w zakresie działania zgodnego z HSW w tym pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji problemowych (5) 

W obszarze “sprawni w działaniu”, najczęściej obierane cele to: 

1. Harcerskie działania są zbudowane w środowisku zbudowanym na wspólnocie (6) 
2. Pozyskane i wygospodarowane środki są przeznaczane przede wszystkim na realizację Misji. 

Majątek ZHP jest wykorzystywany na rzecz realizacji misji. (7) 

W obszarze “odpowiedzialni społecznie” najczęściej obierane cele to: 

1. Drużynowi i instruktorzy mają świadomość wychowawczej roli służby (8) 
2. Sposób działania harcerskich komend i drużyn uczy współpracy i współodpowiedzialności przez 

kształtowanie postaw demokratycznych (5) 
3. Jesteśmy postrzegani przez otoczenie jako skuteczni wychowawczo, sprawni w działaniu 

i odpowiedzialni społecznie (6) 

Liczba w nawiasie () oznacza liczbę stołecznych komend, które wskazały dany cel jako najistotniejszy 
z perspektywy danego hufca. W zadaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 hufców. 

Całe ćwiczenie pokazuje jednoznacznie, że ogromny nacisk kładziemy dziś na wychowanie i to tam 
jesteśmy gotowi zainwestować nasz czas i środki. 

  



BĄDŹMY SPRAWCZY  
Opracowanie: hm. Marta Filipiak 

Warsztat koncentrował się na inspiracjach do działania i służby w hufcach– jak poznać nasze otoczenie, 
jego potrzeby i nasze możliwości pomocy i czego możemy nauczyć nasze środowiska harcerskie 

SŁUŻBA NA ZEWNĄTRZ 
Podczas warsztatu przygotowywaliśmy się do szczegółowej pracy nad planem taktycznym w obszarze 
„odpowiedzialni społecznie” – uspójniliśmy definicję służby, jej role, zadania, cele, rodzaje i ograniczenia 
jakie napotykamy przy jej pełnieniu. Do najważniejszych wypracowanych wniosków należą: 

ROLA SŁUŻBY 
 Uczy postaw, które później ludzie powinni wykorzystać poza harcerstwem (służba nie tylko na 

zbiórkach i w mundurze) 
 Często mała/lokalna, ale rzetelna i systematyczna służba ma dużo większy efekt, jest 

sensowniejsza 
 Odpowiedź na realne potrzeby (mądra, przemyślana) 
 Wychowanie 
 Uczy współpracy 
 Uczy odpowiedzialności za kogoś/powierzone zadanie  konsekwencja 
 Uwrażliwienie na innych 
 Uczenie bezinteresowności 
 Samodzielne poszukiwanie pola służby 
 Kształtowanie postaw społecznych 
 Działanie! 
 Dobrane do umiejętności/poziomu grupy wiekowej 
 Umiejętność zarządzania czasem – konieczność wygospodarowania czasu na służbę 

SŁUŻBA W DRUŻYNIE 
 Trudno znaleźć pole służby (trudno znaleźć instytucje) 

o ZUCHY 
 Pożyteczność 

o HARCERZE i HARCERZE STARSI 
 Brak czegoś, co stymuluje do służby 
 Za duże skupienie i ciśnienie na służbę zewnętrzną 
 Niedookreślone, trudne do zaplanowania 
 Zatraciliśmy sens służby do wewnątrz, brak poczucia celu tej służby 
 Przejście pomiędzy pożytecznością, a służbą w rozumieniu metodyki wędrowniczej 
 Nie pracujemy systemem zastępowym 

o WĘDROWNICY 
 Znaki służb 
 Samorządność 
 Służba na zewnątrz 
 Drużynowi nie rozumieją po co służba, zapominają, że to też narzędzie metodyczne 
 Nie wiedzą jak pracować 
 Służba często szukana na poziomie (służba masowa) naturalnego środowiska działania 
 Ograniczenia zewnętrzne (instytucjonalne) 
 Potrzebna analiza potrzeb 
 Nie potrafimy dostrzec potrzeb 
 Mylimy środek z celami 
 Nie radzimy sobie z korzystaniem z narzędzi metodycznych 
 Drużynowi mają trudność z wymyśleniem działania 
 Drużynowy nie wie jak używać służby 
 Brak zrozumienia celu 
 Zbędny dodatek 



CO TRZEBA WIEDZIEĆ, BY PEŁNIĆ SŁUŻBĘ NA ZEWNĄTRZ? 
 Zidentyfikować potrzeby, obszar działania 
 Jakie są zewnętrzne przepisy 
 Po co robimy? Do czego nam służy? Jaki chcemy osiągnąć cel? 

 

Wychowanie  zmiana społeczna 

Im bardziej służba jest realną zmianą świata, tym jest lepszym narzędziem wychowawczym 

CO TO JEST MĄDRA SŁUŻBA? 
 Nie wyręczać kogoś, tylko wspomagać (np. organizując zabawy dla dzieci) 
 Do której się porządnie przygotujemy (np. jesteśmy przygotowani do sytuacji kryzysowych) 
 Metodą małych kroków 
 Harcerze czują wewnętrzną potrzebę służby 
 Musi się spotkać z podziękowaniem 
 Musi być dobrze zakończona 
 Pokazujemy wartości, cel i sens => 

BARIERY 
 Czas, brak rozpoznania potrzeb, nie odpowiada na realne potrzeby, „bo trzeba zrobić służbę” 

ZEWNĘTRZNE 
 Brak środków na realizację potrzebnej i ciekawej służby 
 Brak docenienia/zauważenia służby 

WEWNĘTRZNE 
 Czas 
 Niepewność 
 Nieśmiałość 
 Wstyd 
 Od drużynowego 
 Od drużyny 
 Brak pomysłu 
 Harcerze nie są przygotowani do pełnienia służby -> Jak przygotować się do mówienia o służbie 

w ogóle? 
 Znak naszych czasów, mniejsza potrzeba: 
 Konsumpcjonizm 
 Brak pracy z wartościami 
 Oczekiwanie efektów, fajerwerków 
 Brak definicji służby/zrozumienia idei służby 

 

  



STRATEGIA – ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 
Opracowanie: hm. Marta Filipiak 

Przepracowanie propozycji realizacji strategii ZHP poprzez projekt „Czuwam” – szanse, zagrożenia 
i pomysł na jego realizację w Chorągwi Stołecznej i stołecznych hufcach 

Podczas warsztatu wypracowaliśmy rekomendacje (niekiedy konkret, niekiedy w postaci luźnych haseł, 
niekiedy pomysłów do wykorzystania) w odniesieniu do programu służby „Czuwam” zawartego w planie 
taktycznym. 

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE CAŁOROCZNEJ PRACY ZE SŁUŻBĄ:  
 Świadoma i wykształcona kadra 
 System stopni i sprawności powinien uczyć codziennej uważności 
 80% skupienia na środowiskach, które nie pełnią służby 
 Wzorce pełnienia służby dla kadry, która tego nie przeżyła w drużynie 
 Ważne, żeby kadra nie myślała, że teraz służba jest najważniejsza i program nie będzie pełny 
 Musi być jakiś początek – pokazać, jak zacząć 
 Wplecenie informacji czym jest służba w materiały dla drużynowych (od góry w dół) 
 Program - nieobligatoryjny 
 Droga – na warsztatach -> kadra hufca robi analizę potrzeb -> drużyny wybierają -> drużyny 

włączają potrzeby 

WSPARCIE DLA DRUŻYNOWEGO: 
 Jaka może być służba? 
 Jak sprawić, by służba była naturalna? 
 Jak podsumowywać służbę (na przykładzie gawędy) 
 Jakie pola służby mogą być? 
 Służba Bogu 
 Służba sobie? 
 Co nam daje służba? 
 Rekomendacje dla akcji/przedsięwzięcia w postaci wydarzenia – święta służby: 
 Uniwersalna formuła – myśl przewodnia, a działania środowisk (Chorągwi/ hufców indywidualne) 
 Wydarzenie jako finał całorocznej pracy, a nie osobny event 
 Indywidualność (potrzeb, działań) 
 Pozytywnie formułowane cele (np. “Mówmy dobrze” zamiast “stop hejtowi”) 
 Włączmy w naszą akcję innych (rodzice, szkoły, przechodnie) – “pruszkowski harcbieg” 
 Wykorzystajmy naturalne okazje dla akcji (DMB, BŚP, św. Jerzego) 
 Powtarzalność, by utrwalić w tak ogromnej organizacji, w której jest duża bezwładność 
 Zadbać o wsparcie w działaniach promocyjnych 

JAK PRACOWAĆ INDYWIDUALNIE I NIE STRACIĆ EFEKTU SKALI? 
Pomysły: “Mała wielka rzecz” – to małe codzienne działania tworzą prawdziwą zmianę, “Zacznij od 
siebie”, “harcerskie drzewo lub drzewo św. Jerzego” akcja sadzenia drzew np. W miastach 

Internetowa akcja – sianie życzliwości 

DMB – propozycje WAGGGS 

Odpowiednie łączenie ról/ Czuwaj, harctrix  czuwam też nad higieną własnej duszy 

  



STRATEGIA – SPRAWNI W DZIAŁANIU 
Opracowanie: hm. Paulina Gajownik, hm. Witold Pietrusiewicz 

Zajęcia poświęcone były obszarowi strategicznemu „Sprawni w działaniu”. Uczestnicy zastanawiali się nad 
tym, jak tworzyć strategie rozwoju chorągwi i hufców, jak uwzględnić w nich potrzeby hufców i jak 
wzmacniać ich działanie. W małych grupach wymieniali się opiniami i wypracowywali wspólne odpowiedzi 
na pytania. Wypracowane treści można potraktować jako rekomendacje do dalszej pracy nad tworzeniem 
strategii rozwoju chorągwi i hufców: 

JAK ANALIZOWAĆ (MONITOROWAĆ) PRACĘ HUFCA?  
Pytania pomocnicze: Skąd możemy dowiedzieć się, że drużynowy ma odpowiednie wsparcie? 
Co monitorować i w jaki sposób? Jakimi narzędziami? Kto powinien uczestniczyć w tym procesie? 
Czy monitorowanie jest/musi być pracą dodatkową, komplikującą nasze zwykłe działanie? Jakie 
(innowacyjne) narzędzia możemy wykorzystywać?  

WNIOSKI I REKOMENDACJE:  
Arkusz analizy hufca nie powinien służyć wyłącznie do zbierania statystyk, ale może być jednym z narzędzi 
do monitorowania i analizowania pracy hufca.  

Arkusz analizy hufca nie powinien być jedynym i najważniejszym instrumentem, podstawowymi 
narzędziami powinny być rozmowy i obserwacje. Referaty i zespoły chorągwi oceniające pracę hufca, 
powinny „wyjść do klienta”, np. do hufcowych namiestnictw. 

Nie wszyscy wiedzą, co wynika z wypełnienia arkusza analizy hufca, co się z nim dzieje po wypełnieniu. 
Potrzebne są spotkania, omówienie, otrzymanie przez wypełniających informacji zwrotnej. 

Innymi narzędziami monitorowania działań mogą być: arkusze wizytacyjne, arkusze samokontroli.  

Analizy na poziomie hufca powinny być prowadzone na bieżąco, stale i systematycznie, poprzez m.in. 
wizytacje (odwiedziny) drużyn, kategoryzację drużyn, sprawdzanie planów pracy, ewaluację planów. 
W monitorowaniu na tym poziomie powinny uczestniczyć: komenda hufca, namiestnictwa, szczepy. 

Potrzebne jest analizowanie zebranych danych/ocen z perspektywy różnych (wszystkich) zespołów. 
Np. o tym, że drużynowy ma wsparcie lub go potrzebuje, wiemy najwięcej po zebraniu danych od 
drużynowego, od szczepów i namiestnictw.  

JAK W CHORĄGWI DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ O HUFCACH?  
Pytania pomocnicze: Po co dzielić się wiedzą? Z kim? Komu to może być potrzebne? Jakie są korzyści 
i straty z dzielenia się wiedzą? Z jakich narzędzi możemy tu korzystać? Kto może uczestniczyć w procesie? 
Kto może zyskać?  

WNIOSKI I REKOMENDACJE:  
Dzieląc się wiedzą o hufcach, mogą zyskać wszyscy na poziomie hufca i chorągwi. Warto jest działać na 
rzecz tworzenia wspólnej oferty kształceniowej i programowej, upowszechniać dobre rozwiązania. 

Aby wzmocnić hufce, potrzebne jest wyrównanie poziomów hufców i budowanie wspólnoty „w poziomie” – 
między hufcami, a także zmiana formuły spotkań z kadrą hufców i integrowanie instruktorów w ramach 
np. funkcji. 

Wiedzę o hufcach mają różne zespoły, dzielić się nią może każdy zespół w swoich aspektach. Spojrzenie 
na hufiec powinno być zarówno tematyczne (zespoły) jak i całościowe. 

Potrzebna jest poprawa przepływu informacji/wiedzy i lepsza koordynacja tego przepływu na poziomie 
chorągwi, lepszy kontakt między hufcami i zespołami chorągwi. Poprawa współpracy i przepływu wiedzy 
przyczyni się do wymiany doświadczeń i upowszechnienia dobrych rozwiązań. Potrzebne jest umiejętne 
stosowanie tych rozwiązań (nie bierzemy całych rozwiązań). 

Dzieląc się wiedzą, obawiamy się obnażenia własnych słabości, ale korzystne jest, jeśli przestaniemy bać 
się mówić o swoich problemach. 



Narzędzia dzielenia się wiedzą: konferencje, warsztaty, tematyczne dzielenie się pomysłami, bank 
dobrych praktyk: co działa (i jak) w różnych hufcach, opisane/przedstawione praktyki, działania i 
pomysły, stanowiące inspirację dla pozostałych hufców, zbiórki komendantów (komend) hufców na dany 
temat. 

OPINIA NA ZJAZD HUFCA JAKO NARZĘDZIE DO PRACY Z HUFCEM. JAK JĄ NAPISAĆ 
I WYKORZYSTYWAĆ?  
Pytania pomocnicze: Kiedy potrzebna jest opinia? Jak i przez kogo odbierana jest opinia o hufcu? Wady 
i zalety opinii na zjazd hufca. Do czego jest wykorzystywana? Co może wnieść do pracy hufca?  

WNIOSKI I REKOMENDACJE:  
Opinia jest potrzebna komendzie hufca i osobom planującym rozwój hufca. Może służyć jako narzędzie dla 
komendy hufca i chorągwi, i mieć wpływ na tworzenie programu hufca i planowanie pracy z hufcem 
w chorągwi. Dzięki opinii możemy sprawdzić, czy w innych hufcach dzieje się coś, z czego możemy 
czerpać i się uczyć. 

Opinia może być punktem odniesienia („checkpointem”) dla osób, które nie mają pełnej wiedzy o tym, 
co i jak się dzieje w hufcu.  

Jako zaletę postrzegamy to, że opinia jest spojrzeniem z zewnątrz.  

Wadą może być to, że opinia bywa czasem pisana na podstawie sprawozdania, może być niemiarodajna 
i nieprecyzyjna, niekiedy jest suchym dokumentem, zawiera mało szczegółów i nic nie wnosi.  

Opinia powinna być tworzona co najmniej 2 miesiące przed zjazdem.  

Przy tworzeniu opinii niezbędny jest bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi. Opinia na zjazd 
hufca oraz ocena ze strony komisji rewizyjnej hufca mogłyby być pisane po rozmowie z komendą. Opinia 
mogłaby być omawiana (wygłaszana, przegadana) w trakcie spotkania, rozmowy z komendą hufca, 
możliwe jest przygotowywanie opinii cyklicznie, nie tylko przed zjazdami. 

Poszczególne części opinii/sprawozdania (KSI, szczepy, kształcenie) powinny być przygotowane przez 
odpowiednie komisje i referaty.  

Opinia mogłaby się składać z dwóch części: 1) podsumowanie, 2) rekomendacje.  

JAK WSPIERAĆ HUFCE W TWORZENIU STRATEGII ROZWOJU? 
[wg Statutu ZHP i uchwały RN] / programów rozwoju [wg Instrukcji działania hufca]? [niespójność 
terminów strategia-program w dokumentach] 

Pytania pomocnicze: Jak widzę tworzenie strategii (programu) rozwoju mojego hufca? Jakich trudności 
mogę się spodziewać? Kto będzie ją tworzył? Co jest potrzebne do jej stworzenia? Czy istnieje ryzyko 
braku strategii (programu) rozwoju hufca? Jak go uniknąć? Jakiej pomocy, wsparcia może potrzebować 
mój hufiec?  

WNIOSKI I REKOMENDACJE:  
Strategia chorągwi powinna zostać przyjęta przed zjazdami hufców, może ona zawierać pewne wytyczne, 
wskazówki dla hufców, które mogą być wpisane do strategii hufców. 

Wspierać hufce w tworzeniu strategii rozwoju można przez dyskusje/konsultacje strategii 
z instruktorami/funkcyjnymi hufca oraz opinie ciał zewnętrznych (np. komisji rewizyjnej chorągwi). 

Nowa strategia hufca powinna uwzględniać wnioski z realizacji poprzedniej strategii. 

Praca nad strategią powinna być pracą etapową, uwzględniającą obszary działania hufca i dyskusje 
prowadzone przez przyszłych kandydatów do komendy hufca. 

Może być trudno zaangażować w wypracowanie strategii hufca szerokie grono instruktorów.  

Trudnością jest pewne niezsynchronizowanie („rozjazd czasowy”) strategii ZHP i strategii hufca. 

Potrzebna jest wymiana doświadczeń między hufcami. 



Przy tworzeniu strategii hufca trzeba podejść elastycznie (ale nie wybiórczo) do elementów zapisanych 
w strategii ZHP. 

Potrzebne jest wzięcie pod uwagę kalendarza wydarzeń hufców. 

Istnieje ryzyko niestosowania strategii (dokument zapisany tylko na papierze, nierealizowany). 
Do realizowania strategii hufca potrzebne są chęci i rzetelna analiza. 

KTO KONKRETNIE W CHORĄGWI MA WSPIERAĆ HUFCE I W JAKI SPOSÓB?   
Pytania pomocnicze: Jakiego wsparcia potrzebuje mój hufiec? Wsparcie hufców - wstydliwa potrzeba czy 
naturalnie uzasadniona konieczność? Jakie władze, zespoły, grupy mogą wesprzeć mój hufiec i przez jakie 
działania? Specyfika konkretnego hufca a kategorie potrzeb grup hufców - wspierać hufiec indywidualnie 
czy więcej hufców naraz?    

Ze względu na ograniczenia czasowe tych kwestii nie przedyskutowano - do wykorzystania w dalszej części 
prac nad tworzeniem strategii. 

  



STRATEGIA – SKUTECZNI WYCHOWAWCZO 
WYCHOWANIE NASTĘPCY (PRZYBOCZNEGO) 
Opracowanie: phm. Dorota Nurek 

DRUŻYNOWY:  
 Jaka jest rola danej funkcji w wychowaniu następcy? 
 Kluczowa rola 
 Pełna odpowiedzialność 
 Gotowy (kompetentny) 
 Zmotywowany 
 Inwestuje we wszystkich przybocznych 
 Wspólna praca z planem pracy (praca na poziomie metodycznym) 
 Przekazanie wg przygotowania, a nie wg daty 

JAKIE DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE PODEJMUJE: 
 Wychowanie 
 Rada drużyny 
 Formy rozwojowe/ warsztatowe dla przybocznych 
 Delegowanie zadań i obowiązków 
 Umiejętność odpuszczenia kontroli (pozwala na błędy) 
 Budowanie relacji 
 Motywuje do zdobywania stopni/ kursu 
 Pilnuje, żeby nie tracić tych, dla których nie ma miejsc 
 Motywowanie 
 Stawianie wyzwań, stopniowanie trudności 
 Wspieranie 
 Pozyskanie kadry 
 Analiza mocnych stron i wyzwań dla poszczególnych osób 
 Przydzielenie zadań odpowiadających umiejętnościom 
 Pomysły: wspólny wyjazd, „Drużynowy i Przyboczny” (h. Celestynów) 
 Zastęp zastępowych 
 Drużynowi powinien mieć wiedzę o tym, co robią jego przyboczni 
 Uczenie przybocznych na własnych błędach (wyciąganie wniosków) 
 Inwestowanie w rozwój przybocznych 

WYZWANIA: 
 Brak motywacji  
 Brak wsparcia drużynowego w mnogości obowiązków 
 Nieodpowiedni dobór obowiązków 
 Niechęć do wzięcia odpowiedzialności przez przybocznego 
 Brak świadomości i powielanie błędów w wychowaniu następcy 
 „Podkradanie” przybocznych 
 Przyboczny nie jest gotowy do przejęcia drużyny, a drużynowy chce ją szybko mu oddać 
 Wypadki losowe – nie zdążymy przejść całego cyklu w wychowaniu następcy 
 Zbyt młodo mianowani przyboczni, szybko wypalający się 

SZCZEP/KOMENDA SZCZEPU: 
 Jaka jest rola danej funkcji w wychowaniu następcy? 
 Odpowiedzialność za pozyskanie przybocznego 
 Motywowanie do kursów i zdobywania stopni 
 Wspieranie drużynowego i praca z nim 
 Rozeznanie w sytuacji jednostek 
 Czuwanie nad ciągiem wychowawczym 



JAKIE DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE PODEJMUJE: 
 Budowanie wspólnoty 
 Rozmowy i planowanie zmian personalnych (wspólne podejmowanie decyzji) 
 Szkolenia dla kadry, warsztaty 
 Zbiórki, wyjazdy i spotkania szczepu (dla kadry i całych drużyn)  
 Organizacja kursów zastępowych 
 Opiekunowie prób dla kadry szczepu 
 Komenda Szczepu nie wchodzi w kompetencje drużynowego 
 Włączanie przybocznych w życie szczepu 
 Kurs przybocznych w ramach środowiska? 
 Kontakt indywidualny 
 Dbanie o swoich ludzi, docenianie, przydzielanie zadań 
 Pierwsza linia  reakcji na problem i kryzys 
 Pośrednik pomiędzy Komendą Hufca, a drużynowym 

WYZWANIA: 
 Wyczerpanie autorytetu, potrzeba wsparcia wyżej 
 Brak rozeznania 
 Brak zewnętrznego spojrzenia, obiektywizmu 
 Budowanie wspólnoty 
 Nie wymuszanie (przekazanie na siłę) 
 Dylemat dobro szczepu czy osoby (brak obiektywizmu) 
 Przywiązanie do szczepu (relacje) – wzmacnia motywację przybocznych 
 Trudność w komunikacji z Komendą Hufca, brak wsparcia z jej strony 
 Wyczerpalność zasobów kadrowych 
 Zaburzony ciąg wychowawczy zaburza Pracę z Kadrą 

KOMENDA HUFCA/ NAMIESTNICY: 
 Jaka jest rola danej funkcji w wychowaniu następcy? 
 Na podstawie bazy danych o drużynach, KH wspiera tworzenie kursów 
 Reakcja na bieżące potrzeby 
 Zbieranie informacje o drużynach 
 Praca bieżąca z drużynowymi 
 Poznawanie potrzeb jednostek (Namiestnicy) 

JAKIE DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE PODEJMUJE: 
 Kształcenie (ZKK) 
 Warsztaty jak pracować z przybocznymi 
 Warsztaty odpowiadające na zdefiniowane potrzeby 
 Spotkania i odprawy dla kadry drużyn (współpraca drużynowy – przyboczny) 
 Wydarzenia programowe dla kadry 
 Zapraszanie przybocznych na zjazd hufca 

WYZWANIA: 
 Pracować pośrednio czy bezpośrednio 
 Nakładanie się kompetencji z kompetencjami szczepów (namiestnicy) 
 Komunikacja ze szczep 
 Trudniej stworzyć wspólnotę (przyboczni utożsamiają się ze szczepem, z namiestnictwem mniej) 
 Duża liczba jednostek 
 Dużo różnorodnych, innych zadań 
 Nieświadomość drużynowych (młodzi drużynowi nie myślą o przygotowaniu następcy, starsi 

drużynowi uważają, że nie warto jej przekazywać) 
 Organizacja kursów (jeśli mało jednostek) 

DRUŻYNOWY – JAKIE MA ZADANIA? W CZYM NALEŻY GO WSPIERAĆ? 
 Indywidualna praca, budowanie relacji 



 Motywuje do zdobywania stopni 
 Zostaje opiekunem stopni lub pomaga w znalezieniu 
 Pracuje nad sobą (dbanie o swój rozwój, dawanie przykładu) 
 Przykład własny instruktora! Autentyczność 
 Zaplanowanie PzK w planie pracy 
 Rozmowa o sytuacji w drużynie z przełożonym 
 Może prosić o pomoc, nie boi się tego 
 Rozmawia z przybocznym – tłumaczy rozwój 
 RADA DRUŻYNY 
 Wspólne planowanie – wsparcie w pracy nad programem 
 Przekazywanie odpowiedzialności, pozwalanie na błędy 
 Rekomenduje kursy 
 Konsultacja pracy nad programem 
 Stopniowanie trudności 
 Wychowywanie kadry 
 Mądrze wymaga, nie tylko „głaszcze” 
 System motywacyjny 
 Inspiruje, robi coś dla kadry 
 Podsumowuje pracę przybocznego, wyciąga wnioski, określa płaszczyzny do rozwoju/ pracy nad 

nimi 
 Zadań, którym musi sprostać drużynowy w sferze tylko PzK jest bardzo dużo. 
 Jak KH/namiestnictwo może pomóc?  
 Przykład własny, autentyczność 
 Uważność, spotkania ze szczepowymi i drużynowymi 
 Celebracja nadania stopnia instruktorskiego (rola Szczepu i KH) 
 DiP, czyli celestynowski program Drużynowy i Przyboczny 
 Działania i program Hufca dla kadry (obszar PzK) 
 Kadra z poziomu Hufca nie czeka, aż drużynowy się „zgłosi” 
 Opiekun drużyny (w Hufcach podwarszawskich – terytorialny), weryfikacja i ewaluacja planu pracy 

oraz podsumowanie pracy z radą drużyny 
 Jak nie ma namiestnictw – stworzyć zespół ds. PzK 
 Priorytetem praca indywidualna 
 System motywacyjny utworzony też z myślą o przybocznych (często wyróżnia się tylko 

drużynowych) 
 Wyjazdy dla kadry 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: 
 Jeżeli kurs przybocznych  to jakie treści, dla kogo, w jaki sposób, żeby nie wyręczać drużynowych 
 Drużynowi muszą mieć świadomi, że to przede wszystkim oni wychowują następcy 
 Drużynowego należy wesprzeć, żeby wiedział jak to robić 
 Drużynowy, Szczepowy i KH muszą współpracować 
 KH wspiera w PzK szczepy i drużyny, Szczepy wspierają bezpośrednio drużynowych, drużynowi 

otrzymują wsparcie od KH i Szczepu 
 MUSI być w Hufcu osoba odpowiedzialna za pracę z drużynowymi 
 Plany pracy mają być porządnie sprawdzane i ewaluowane z opiekunem.  
 Opiekun wspiera drużynę, nie tylko sprawdza jej program 

  



DO CZEGO WYCHOWUJEMY I KSZTAŁCIMY DRUŻYNOWYCH? PRACA Z WARTOŚCIAMI ORAZ 
POSTAWAMI NA KURSACH PRZEWODNIKOWSKICH I METODYCZNYCH. 
Opracowanie: hm. Marcin Miłko 

JAKI JEST DRUŻYNOWY W CHORĄGWI STOŁECZNEJ? 
 Ambitny 
 Instruktor 
 Uparty 
 Inspirujący do działania 
 Pomysłowy 
 Młody 

 Zadaniowy 
 Improwizujący  
 Pozytywny 
 Mało charyzmatyczny 
 Mało zorganizowany 

CZEGO POTRZEBA STOŁECZNYM DRUŻYNOWYM?  
 Nauczenie ich patrzenia szerzej i inspiracji 
 Odwagi w podążaniu za swoimi pomysłami. 
 Motywacji długofalowej. 
 Ciągłego i mądrego wsparcia 
 Nauki określania celów, ewaluacji i podsumowywania. 
 Nauki sprawczości i przejmowania inicjatywy. 

DO JAKICH WARTOŚCI CHCEMY KSZTAŁCIĆ STOŁECZNYCH INSTRUKTORÓW? 
 Odpowiedzialności 
 Pasji 
 Rozwoju 
 Zaangażowania 
 Konsekwencji 

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY SPRAWIĆ, ABY MIEĆ DRUŻYNOWEGO Z POWYŻSZYMI CECHAMI, 
WARTOŚCIAMI, POSTAWAMI. 
CO MOŻE ZROBIĆ CHORĄGIEW?  

 Stworzyć spójny obraz drużynowego/instruktora, jakiego chcemy w Chorągwi. 
 KSI+Si – praca z ideą stopnia oraz zwracanie uwagi na postawy. 
 Praca z zespołami hufcowymi; 
 Szkolenia specjalnościowe i pozainstruktorskie; 
 Stworzyć pole do wymiany dobrych praktyk. 

CO MOŻE ZROBIĆ KOMENDA HUFCA? 
 Zdiagnozować potrzeby rozwojowe; 
 Zapewnić wsparcie metodyczne, mentoring, praca z opiekunami prób, konstruktywny feedback. 
 Komunikowanie i współpraca; 
 Być otwartym na potrzeby innych. 
 Co może zrobić wsparcie metodyczne w hufcu? 
 Stawiać wyzwania w drużynie i namiestnictwie; 
 Promować postawy wybitnych osobistości, inspirować przykładem. 
 Motywować w oparciu o wartości. 
 Stworzyć wspólnotę i przestrzeń do inspiracji. 
 Rozmawiać i słuchać! 

CO MOŻE ZROBIĆ KSZTAŁCENIE W HUFCU? 
 Wykorzystanie autorytetu kadry kursu -> praca z zastępowymi na kursie; 
 Prowadzenie rozmów instruktorskich i wskazywanie obszarów do pracy i dobrych stron. 
 Organizowanie  form dyskusyjnych i refleksyjnych dających ogląd na wartości. 
 Praca ze służbą!!! 
 „Uczenie przez działanie” – uczenie odpowiedzialności za zlecone zadania. 

  



SPRAWOZDANIE Z DEBATY „HARCMISTRZ DLA KAŻDEGO? JAKICH HARCMISTRZÓW 
CHCEMY?” 
Opracowanie: hm. Paweł Weszpiński 

Część programu chorągwianej konferencji instruktorskiej wypełniła w dniu 17 lutego 2019 roku dyskusja 
przygotowana przez Komisję Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP. Przeprowadzona została 
w formie debaty oksfordzkiej, przygotowanej i prowadzonej przez hm. Krzysztofa Rudzińskiego i phm. 
Annę Rudzińskią. W debacie jako tezę postawiono zdanie: 

Stopień harcmistrza jest elitarny i utrzymując jego wysoki poziom godzimy się, że nie każdy może być 
harcmistrzem i nie każde środowisko (hufiec) będzie stać na wychowanie (wyłonienie) harcmistrzów. 

Na wstępie zadaniem około trzydziestoosobowej grupy uczestników było opowiedzenie się za lub przeciw 
prawdziwości postawionej tezy. Krótka wstępna dyskusja wskazała na istotne dylematy związane z 
wyrażeniem opinii dotyczącej tezy w pełnym jej brzmieniu – dla części uczestników właściwsze byłoby 
opowiadanie się za akceptacją lub odrzuceniem poszczególnych elementów tak złożonego założenia. 

Niemal wszyscy uczestnicy na tym etapie poparli postawioną tezę, jeden głos był głosem przeciwnym. 

Wobec tak rozłożonych głosów, szczególnie trudne w przyjętej formie zajęć stało się falsyfikowanie tezy 
przez grupę „oskarżycieli”, w istocie zgadzających się z podważanymi argumentami. Jednocześnie grupa 
„obrońców” mierzyła się z koniecznością dowodzenia twierdzenia, noszącego niemal cechy aksjomatu, co 
też miejscami było zadaniem karkołomnym. Zarysowane tu trudności doprowadziły do konieczności 
szczególnie intensywnej pracy intelektualnej, koniecznej do przeprowadzenia falsyfikacji tezy, co w 
konsekwencji dało zdecydowaną przewagę jakości argumentów przeciwników tezy nad argumentami 
przytaczanymi w jej obronie. 

W trakcie debaty odnoszono się szerzej do problematyki: 

– świadomego stosowania harcerskiego systemy wychowawczego, 

– skutecznego stosowania systemu pracy z kadrą, 

– realizacji zadań na poziomie chorągwi lub Związku, 

– upowszechniania materiałów programowo-metodycznych. 

Jakość argumentów nie przełożyła się, co było spodziewane, na zmianę stanowisk widzów debaty – wynik 
końcowy nie różnił się bowiem wstępnego układu głosów „za” i „przeciw”. 

W trakcie debaty oraz w treści zadawanych ekspertom pytań często odnoszono się pożądanego wysokiego 
poziomu harcmistrzów. Padło między innymi cenne sformułowanie: „człowiek powinien trzymać pewien 
pion oraz poziom”, odniesione rzecz jasna do dyskursu o harcmistrzach. Odnoszono się do też odznak 
kadry kształcącej, wskazując na inny charakter wysokiego poziomu harcmistrzowskiego, ale też na 
umniejszanie przez ich istnienie znaczenia stopni instruktorskich, w tym stopnia harcmistrza. 
Nawiązywano do nakreślonej w tezie dyskusji elitarności, którą niektórzy uczestnicy odnosili do wiedzy, 
doświadczenia, potencjalnej możliwości mistrzowskiej pracy z kadrą. Ale też w kontrze do dyskutowanej 
tezy sygnalizowano, że każdy może się rozwijać, a zatem każdy może być mistrzem. 

Mankamentem spotkania było dość małe zróżnicowanie uczestników, w większości reprezentujących duże 
hufce warszawskie. Taka charakterystyka uczestników mogła mieć wpływ wyraźną jednorodność ocen. 
Tym niemniej oceny te nastrajają pozytywnie, wobec dużego poparcia dla idei budowania prestiżu stopnia 
harcmistrza poprzez wysoki poziom wymagań stawianych przed przyszłymi harcmistrzami. 

I choć nieliczna grupa uczestników i wskazana już duża ich jednorodność nie są znaczące statystycznie 
i nie mogą być odczytywane jako jednoznaczne zielone światło dla działań Komisji Stopni Instruktorskich 
nakierowanych na stałe podnoszenie jakości prób harcmistrzowskich, to jest jedna wyraźnym sygnałem 
o zgodności postrzegania standardów jakościowych przez uczestników spotkania oraz KSI. 

 


