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Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą  
w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wy- 
chowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głów-
nym celem działania ZHP jest wspieranie wychowa-
nia harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich 
wszechstronnego rozwoju.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we 

wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzysze-
niem należącym do światowego ruchu skautowego. 
Jest organizacją otwartą i apolityczną.

Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede 
wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy  
i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i mło-
dzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: 
patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, 
sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane 
w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie 
Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki 
lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępo-
wania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskie-
go, każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę 
ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na 
kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy  
w aktualnych i nowoczesnych programach działania 
gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, 
zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
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W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy sto-
sują sprawdzoną metodę, polegającą na realiza-
cji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu  
w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego pro-
gramu oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych  
w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda harcer-
ska cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świa-
domością celów, indywidualnością, naturalnością, 
pośredniością i wzajemnością oddziaływań wycho-
wawców i wychowanków.

Doświadczenie
Ruch skautowy zaczął się rozwijać na naszych zie-
miach w 1910 roku, w czasie kiedy Polska była pod 
zaborami. Rozkaz powołujący pierwsze drużyny  
w imieniu Naczelnej Komendy Skautowej we Lwo-
wie ogłosił 22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski, zain-
spirowany metodą i organizacją skautową stwo-
rzoną przez gen. Roberta Baden-Powella w Wielkiej 
Brytanii. Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego 
powstał kilka lat później, na Zjeździe Zjednoczenio-
wym w Lublinie, który odbył się w listopadzie 1918 r., 
podczas którego nastąpiło zjednoczenie organiza-
cji skautowych z trzech zaborów. W latach dwudzie-
stych ubiegłego wieku ZHP był współzałożycielem 
Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)  
i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek 
(WAGGGS).

Kapitał ludzki
W harcerstwie wychowujemy przez stawianie 
wyzwań, zachęcamy dzieci i młodzież do ciągłego 
doskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętno-
ści. Inspirujemy do pokonywania trudności oraz kon-
struktywnego i innowacyjnego myślenia. Metoda 
harcerska opiera się na nauce poprzez działanie, roz-
budzaniu zainteresowań i pasji młodych ludzi. Wspie-

ramy rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonal-
ny. Możemy z dumą stwierdzić, że ludzie, którzy byli  
w harcerstwie, są autorami nowatorskich rozwiązań  
i nagradzanych na całym świecie projektów badaw-
czych. Kapitał ludzki to istotny czynnik rozwoju pań-
stwa, motor napędowy nauki i gospodarki. Budujemy 
go z myślą o całym społeczeństwie.

Kapitał społeczny
Kształtowanie nawyku wspólnego działania i realiza-
cja zadań zespołowych już od wczesnych lat szkol-
nych procentują podczas nauki, w życiu rodzinnym  
i zawodowym. Dzięki pracy w małych grupach uczy-
my się odnajdywać w różnych rolach społecznych.  
W drużynach i zastępach kształtujemy poczucie odpo-
wiedzialności i troski o drugiego człowieka. Aktyw-
nie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnych. 
Poprzez akcje społeczne i charytatywne pokazujemy 
naszym podopiecznym, w jaki sposób można zmie-
niać świat na lepsze. Zasadnicze cechy harcerskiej 
postawy to tolerancja, braterstwo, wzajemna akcepta-
cja i zaufanie – wartości, które stanowią podstawowy 
budulec kapitału społecznego.

Nowoczesna organizacja
Jesteśmy świadomi, że priorytety i kierunki naszych 
działań muszą odpowiadać potrzebom współczesnej 
młodzieży i współgrać z celami rozwojowymi nasze-
go państwa. Dlatego przy określaniu strategii rozwo-
ju ZHP na lata 2012–2017 drogowskazem były dla nas 
cele wskazane w raportach „Polska 2030. Wyzwania 
rozwojowe” oraz „Europe 2020. A European strate-
gy for smart, sustainable and inclusive growth”. Wciąż 
dostosowujemy programy wychowawcze do realizacji 
naszych celów statutowych, szukając inspiracji m.in. 
w działaniach organizacji skautowych z innych krajów.
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Sieć
Drużyny harcerskie to grupy społeczne, dzięki któ-
rym młodzi ludzie mogą razem przeżywać przygody, 
organizować wyprawy, realizować projekty edukacyj-
ne. Działanie harcerskich drużyn i komend to inkuba-
tor podstawowych umiejętności przydatnych w profe-
sjonalnym otoczeniu biznesowym. Liderów projektów 
realizowanych w naszej organizacji uczymy koordyna-
cji działań wielu zespołów i optymalnego wykorzysta-
nia kompetencji tworzących je osób.

Organizacja odpowiedzialna
Jesteśmy partnerami szkół i instytucji oświatowych 
w wychowaniu dzieci i młodzieży. Dbamy o dorobek 
kulturowy i historyczny Polski, krzewimy nowoczesny 
patriotyzm, podejmujemy działania aktywizujące spo-
łeczność lokalną, wspomagając w tym zakresie insty-
tucje państwowe i samorządowe. 

 
 
Harcerze tworzą najaktywniejszą grupę społeczną – 
nasza metoda wychowawcza skłania do poszukiwa-
nia nowych wyzwań, kolejnych przestrzeni rozwoju  
i form pracy wolontariackiej.

Mobilność
Harcerskie wychowanie przygotowuje młode pokole-
nie do uczestnictwa w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu. Gotowość do działania, umiejętność szyb-
kiego podejmowania decyzji, wykazywanie się ini-
cjatywą, otwartością i spontanicznością pomagają 
w adaptacji w nowym miejscu nauki czy pracy. Łatwo 
zauważyć, że harcerze wykazują się większą niż inni 
młodzi ludzie odpornością na stres i odważniej podej-
mują wyzwania.



Nasza misja
„Naszą misją jest wychowywanie 
młodego człowieka, czyli 
wspieranie go...”
Aby w owym wspieraniu być skutecznym, stale roz-
wijamy się i uczymy. Skutecznie wspierać może jedy-
nie organizacja do tego rzetelnie przygotowana, taka, 
która stale pokonuje własne niedoskonałości i ograni-
czenia. Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową 
kadrą. Kadrą, która chce i może stać się dla młodego 
człowieka autorytetem, przewodnikiem, przyjacielem. 
Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu, 
wskazujemy, umożliwiamy – jednakże wybór drogi  
i stylu życia należą do tego, kogo prowadzimy har-

cerską ścieżką. W ten sposób uczymy samodzielności  
i zachęcamy młodego człowieka do brania odpowie-
dzialności za własne decyzje, działania, własny roz-
wój. Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzica-
mi i rodziną. Rodziców traktujemy jako pierwszych, 
najważniejszych wychowawców, dlatego naszą pra-
cę wychowawczą prowadzimy w stałej współpracy  
z nimi. ZHP istnieje nie po to, by doskonalić strukturę, 
przepływ informacji oraz proponować coraz ciekawsze 
i atrakcyjniejsze rozwiązania metodyczne. Wszystko to 
ma sens tylko wtedy, gdy służy wspieraniu młodego 
człowieka. Przy wątpliwościach, czym ZHP rzeczy-
wiście powinien się zajmować, należy postawić sobie 
pytanie, na ile owe działania służą wspieraniu młodego 
człowieka w rozwoju.
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„...we wszechstronnym 
rozwoju...”
Tak budujemy organizację, układamy pracę, two-
rzymy program czy dzielimy zadania, aby umożli-
wiać wszechstronny - duchowy, emocjonalny, inte-
lektualny, społeczny i fizyczny - rozwój. Patrzymy na 
człowieka jako na pewną całość – i wspieramy go  
w rozwoju każdego z owych aspektów. Dopiero 
takie holistyczne podejście do kwestii wychowania  
umożliwia kształtowanie postaw, naukę oraz doskona-
lenie umiejętności. Nie to wyróżnia nas spośród innych 
organizacji pozarządowych, że zajmujemy się rozwo-
jem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, spo-
łecznym czy fizycznym. Wyróżnia i jest dla nas cenne 
to, że wszystkie sfery rozwoju są dla nas jednocześnie, 
stale i równoważnie obiektem naszej troski.

„...i kształtowaniu charakteru 
przez stawianie wyzwań.”
Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej posta-
wy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości. 
Jesteśmy elementami większej całości – funkcjonuje-
my wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spo-
tykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. 
Chcemy przygotować młodego człowieka do samo-
dzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. Do 
wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Ważne 
dla nas są umiejętności, wiedza, przeżycia. Mają one 
jednak być narzędziem do kształtowania charakteru,  
a nie to kształtowanie zastąpić.
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ZHP w organizacjach międzynarodowych

ZHP jest członkiem-założycielem 
Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek 

i Skautek (WAGGGS) oraz Światowej 
Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

ZHP jest również członkiem:

• Międzynarodowej Katolickiej 
Konferencji Skautingu Żeńskiego,

• Międzynarodowej Katolickiej 
Konferencji Skautingu,

• Międzynarodowego Bractwa 
Skautów i Przewodniczek,

• Międzynarodowego Porozumienia 
Skautów Prawosławnych DESMOS.

WOSM
Związek Harcerstwa Polskiego jest jedną z kilku skau-
towych organizacji, które w 1922 roku zadecydowały 
o założeniu World Organization of the Scout Move-
ment. Światowa Organizacja Ruchu Skautowego sku-
pia ponad 160 Narodowych Organizacji Skautowych. 
To w sumie 36 milionów młodych ludzi, których życio-
wym mottem - niezależnie od szerokości geograficz-
nej na jakiej żyją - jest tworzenie lepszego świata. 

Członkowstwo w WOSM to nie tylko przywilej i wyróż-
nienie, ale przede wszystkim świat niekończących się 
możliwości rozwijania młodych ludzi z poszanowa-
niem potrzeb globalnego świata. Program „Messengers 
of Peace”, którego celem jest uwrażliwienie skautów 
na problemy świata takie jak głód, ubóstwo, niedosta-
tek, doskonale realizuje misję skautingu, czyli wspiera-
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nie rozwoju młodych ludzi poprzez system wartości 
oparty na Prawie i Przyrzeczeniu Skautowym. WOSM 
jest partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
którego agendy uczestniczą w Światowych Jamboree 
Skautowych, wnosząc istotny wkład w program Wioski 
Globalnego Rozwoju.

WOSM podzielony jest na sześć regionów, w których 
działają Narodowe Organizacje Skautowe. Tylko jedna 
organizacja skautowa lub federacja organizacji może 
być uznana za skautową w danym kraju. W Polsce jest 
to Związek Harcerstwa Polskiego. Nasze stowarzysze-
nie jest członkiem-założycielem WOSM i jako taki działa 
w jego strukturach od 1922 do 1949 roku i od 1996 roku 
do dziś. Siłą naszego ruchu jest jej globalny wymiar.

Najwyższą władzą WOSM jest Światowa Konferencja 
Skautowa. Odbywa się ona raz na trzy lata. Uczestniczą 
w niej delegaci reprezentujący wszystkie NSO, których 
zadaniem jest nie tylko wybranie nowych władz skau-
tingu - Światowego Komitetu Skautowego - ale przede 
wszystkim ustalenie kierunków działania organizacji.

WAGGGS
Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek 
(WAGGGS) to stowarzyszenie, którego celem jest stwa-
rzanie dziewczętom i młodym kobietom warunków 
do rozwijania swoich możliwości i umiejętności jako 
odpowiedzialnych obywatelek świata. WAGGGS swoją 
misję realizuje poprzez pogram, który zapewnia dyna-
miczne i oparte na wartościach szkolenie w zakresie 
życiowych umiejętności, przywództwa i podejmowa-
nia decyzji. Stowarzyszenie oferuje projekty i programy 
na poziomie międzynarodowym. 

Ruch przewodniczek i skautek jest oparty na systemie 
wartości, który ma odzwierciedlenie w Prawie i Przy-
rzeczeniu Harcerskim. Praca stowarzyszenia opar-
ta jest na pracy wolontariackiej. W organizacji działa 
ponad 100 tysięcy wolontariuszek. Pozwala to wdra-
żać ciekawe propozycje i programy międzynarodowe. 
Komitet Światowy Organizacji jest złożony z wolonta-
riuszek z całego świata. 
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Dzieci i młodzież działająca w ZHP są członkami jednej 
z 4 grup metodycznych - zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych lub wędrowników. Przynależność do konkret-
nej grupy metodycznej zależy od wieku dziecka. Podział 
ten został utworzony aby jak najlepiej dostosować pro-
gram oraz form pracy gromad zuchowych i drużyn har-
cerskich do aktualnych potrzeb dzieci, wynikających 
z wieku w jakim się znajdują. Każda metodyka posia-
da swój unikatowy charakter, opierający się na różno-
rodnym programie podejmującym zagadnienia istotne 
dla dzieci w danym wieku, formach pracy uwzględ-
niających rozwój psychofizyczny podopiecznych oraz 
instrumentach medotycznych, pomagających w roz-
wijaniu wiedzy i umiejętności młodych ludzi.

Zuchy to najmłodsi człon-
kowie Związku Harcerstwa 
Polskiego, uczniowie klas 
0-3 szkoły podstawowej, 
którzy należą do gromad 
zuchowych. Dla zuchów 
wzorcem postępowania 
jest Prawo Zucha, które 
dzieci poznają na pierw-
szych zbiórkach i zobo-
wiązują się je przestrzegać.  

Podczas zuchowych zbiórek rozwijają swoją wyobraź-
nię, wchodzą w sferę odpowiedzialności, usamo-
dzielnia się. Co tydzień zuchy przeżywają wyjątkową 
przygodę, bawiąc się w kogoś lub w coś. Wcielając 
się w doktorów, rycerzy, strażaków czy czarodziejów, 
dzieci poznają świat i rządzące nim zasady, świetnie 
się przy tym bawiąc. Poprzez różnorodne, odpowied-
nio dobrane gry nabierają dobrych nawyków, które 
powoli zaczynają tworzyć kręgosłup moralny małego 
człowieka.

Grupy metodyczne 
w ZHP
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Harcerze to dzieci będą-
ce uczniami klas 4-6 szko-
ły podstawowej, skupione 
w drużynach harcerskich. 
Fundamentem syste-
mu wartości i sposo-
bem postępowania har-
cerza jest Przyrzeczenie 
i Prawo Harcerskie. Har-
cerz przede wszystkim 
uczy się poprzez działanie. 

Uczestnicząc w grze harcerki i harcerze poznają swo-
je możliwości, zdobywają nowe umiejętności, kształ-
tują charakter, uczą sie współdziałać z innymi. Dzięki 
aktywności w wielu obszarach i dziedzinach pobu-
dzają swoją wyobraźnię. Program działania drużyny 
jest tworzony i realizowany przez drużynowego przy 
współpracy rady drużyny. Podstawą metodyki harcer-
skiej jest praca zastępami, realizacja stopni i sprawności 
harcerskich, a także zadań zespołowych.

Harcerze starsi – mło-
dzi ludzie w wieku gim-
nazjalnym, którzy wraz 
z grupą przyjaciół szukają 
własnych ścieżek. Charak-
teryzują się niezależnością 
myślenia oraz samodziel-
nością. Dociekliwie poszu-
kują wytłumaczenia dla 
otaczającej ich rzeczy-
wistości. Harcerze starsi 

odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainte-
resowania. Sprawdzają swoje umiejętności i wiedzę 
w realnych, życiowych sytuacjach. Program nastawio-
ny jest na większą samodzielność członków drużyny. 
W tej grupie metodycznej realizowane są stopnie star-
szoharcerskie oraz projekty, które stanowią samodziel-
ne działanie zastępów.
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Wędrownicy – mło-
dzież pomiędzy 16 a 21 
rokiem życia. Filarami 
metodyki wędrowni-
czej jest służba, wyczyn 
oraz ciągły, indywidu-
alny rozwój. Wędrow-
nicy posiadają swo-
ją dewizę, która brzmi 
„Wyjdź w świat, zobacz, 
pomyśl, pomóż - czy-

li działaj” oraz „Kodeks Wędrowniczy”. Wędrownicy 
nie boją się wyzwań i odważnie patrzą w przyszłość. 
Realizują marzenia i plany. Świadomie podejmu-
ją odpowiedzialne decyzje. Pełnią stałą służbę na 
rzecz swojego środowiska. Rozwiją pasje i dążą do 
mistrzostwa. Wędrowników cechuje wrażliwość na 
otaczający świat i chęć działania na rzecz innych.

Akademicy to ruch progra-
mowo-metodyczny skupiają-
cy studiujących harcerzy, któ-
rzy zrzeszają się w kręgach 
akademickich. Wśród akade-
mików odnajdziemy zarówno 
wędrowników jak i instrukto-
rów powyżej 19 roku życia. 
Kręgi akademickie w całej 
Polsce działają w oparciu 
o cztery płaszczyzny, któ-

re uwzgledniają zagadnienia takie, jak samoświadomość 
własnych kompetencji zawodowych, rozwój obecnych 
oraz nowych zainteresowań czy odpowiedzialność za 
otaczający nas świat. Działalność w ruchu akademickim 
pomaga wykształcić umiejętność współpracy z inny-
mi ludźmi w poszanowaniu odmienności ich poglądów, 
wyznań i postaw życiowych. Wspiera również dalszy roz-
wój w ZHP poprzez zdobywanie stopni oraz obejmowa-
nie nowych funkcji.
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Protektorat Prezydenta RP
ZHP jest objęte honorowym protektoratem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Protektorat jest wyrazem najwyższego 
uznania działań podejmowanych przez 

ZHP oraz jego edukacyjnej misji.

Pierwszym protektorem ZHP był marszałek Józef Pił-
sudski. Był to wyraz wdzięczności za udział harcerzy 
w działaniach niepodległościowych. W ślad za nim 
poszli jego następcy - Stanisław Wojciechowski oraz 
Ignacy Mościcki, którzy stali się kolejnymi protektora-
mi ZHP.

Do przedwojennej tradycji powrócono w latach dzie-
więćdziesątych ubiegłego wieku. Wszyscy prezyden-
ci postkomunistycznej Polski z chęcią otaczali swoim 
protektoratem ZHP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwa-
śniewski, Lech Kaczyński i obecnie sprawujący stano-
wisko prezydenta Polski – Bronisław Komorowski.

Warto nadmienić, że Bronisław Komorowski w latach 
młodości przynależał do ruchu skuatowego. To dzięki 
działalności w jednej z warszawskich drużyn harcer-
skich poznał swoją przyszłą żonę – Annę Komorowską, 
która również pełniła harcerską służbę. 
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Program ZHP
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Program wychowawczy
Stale rozwijany program zapewnia realizację naszego 
najważniejszego celu, jakim jest wychowanie młodych 
ludzi na świadomych obywateli. Ewaluacja naszych 
działa pozwala na przygotowanie programu odpowia-
dającego aktualnym zainteresowaniom i potrzebom 
harcerzy, stawia przed nimi wyzwania i jest zachętą do 
samodoskonalenia.

Dzięki stymulującemu programowi dostosowane-
mu do konkretnych grup metodycznych, nasi pod-
opieczni rozwijają się na wielu płaszczyznach, wyka-
zują się aktywnością, biorą odpowiedzialność za siebie 
i innych, nie boją się podejmować trudnych decyzji. 

Wykorzystując medotę harcerską w naturalny spo-
sób, poprzez praktyczne działania przekazujemy har-
cerzom naszą wiedzę i umiejętności. W ten sposób 
zyskują doświadczenie niezbędne w dorosłym życiu.

Nauka pracy w grupie, planowanie 
i realizacja projektów, określanie 

swoich celów i ich realizacja - to tylko 
niektóre z umiejętności, których 

uczą się harcerze podczas zbiórek, 
wycieczek, biwaków czy obozów.
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Celem jest wychowanie
Osiąganie sukcesów wychowawczych w naszych cza-
sach nie wymaga rewolucji programowej. Ponadczaso-
wość założeń harcerstwa sprawia, że nie wymagają one 
uaktualniania.

Niezbędne jest ciągłe rozpoznawanie 
marzeń, zainteresowań i problemów 

 naszych wychowanków, tak aby program 
odpowiadał na ich potrzeby, był 

atrakcyjny i skuteczny.

Ruch harcerski od początku swego istnienia stawiał sobie 
za cel wychowanie młodego człowieka. Określony dziś 
w misji Związku Harcerstwa Polskiego cel buduje prze-
wagę Związku nad innymi organizacjami kierującymi 

swe działania do młodzieży. O wyjątkowości harcer-
stwa świadczą sposoby realizacji celów. Jasną w prze-
kazie misję realizują proste formy pracy, które czerpiemy 
z ruchu skautowego i własnych doświadczeń. W pracy 
harcerskiej olbrzymią rolę pełni przyroda i poznawanie 
świata.

Za pomocą metody harcerskiej oddziałujemy na wszyst-
kie grupy wiekowe, dbając przez atrakcyjny program 
o wszechstronny rozwój członków organizacji w duchu 
wartości Prawa Harcerskiego. Unikatowa metoda małych 
grup jest dzisiaj podpatrywana przez wiele organizacji, 
a uczenie w działaniu stosowane przez nas od ponad stu 
lat stało się odkryciem nowoczesnej pedagogiki.

System małych grup jest wielką wartością harcerstwa. 
Dzięki niemu dzieci i młodzież mają szansę budowa-
nia swoich małych społeczności, które kierują się zasa-
dami samorządności. Tam także rodzą się przyjaźnie 
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na całe życie, harcerze budują poczucie własnej war-
tości i kształtują umiejętności interpersonalne. Mała 
grupa daje szansę na sprawdzenie się w roli lidera. 
Nic tak szybko, jak harcerstwo nie uczy przywództwa, 
nie powierza zadań, funkcji i odpowiedzialności. Bez 
małych grup nie ma harcerstwa.

Harcerstwo nastawione jest na 
bezinteresowną służbę – działanie na 
rzecz innych. Dzięki temu członkowie 

organizacji uczą się społecznych zachowań 
i wrażliwości tak bardzo dzisiaj potrzebnych.

Program ZHP, czyli to, czym zajmują się gromady i dru-
żyny, zaraz obok metody harcerskiej stanowi o harcer-
skości ruchu. Atutem programu ZHP jest różnorodność 
podejmowanych działań. Aby móc nazwać program 

harcerskim, musi zmierzać on do realizacji Misji ZHP 
i w konsekwencji do kształtowania młodych ludzi na 
wzór wskazany w Podstawach Wychowawczych ZHP. 

Aby to osiągnąć, harcerski program powinien być:

• aktualny – nie rekonstruuje historii, lecz ją tworzy,

• atrakcyjny dla młodych ludzi – czyli 
odpowiadający na ich potrzeby, a nie 
ulegający przelotnym modom, 

• społecznie użyteczny – zaangażowany 
w życie swojej małej i dużej społeczności, a nie 
skupiony tylko na sprawach gromady/drużyny,

• przemyślany i zaplanowany – 
przynoszący pozytywne zmiany, 
a nie będący zbiorem przypadkowych 
działań; stawiane cele są wychowawcze.
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ZHP realizuje następujące kierunki programowe:

Wszelka aktywność na świeżym powie-
trzu – na łonie przyrody, z szacunkiem do 
natury. Propagowanie zdrowych zacho-
wań, wędrówki, biwakowanie i obozowa-
nie, wspólne przygotowywanie i spoży-
wanie pełnowartościowych posiłków.

Aktywność

społeczna Braterstwo

Ciekawość
świata

Harcerstwo
w ruchu

Radosny
patriotyzm

Sprawności

na całe życie

Zespołowe podejmowanie działań na 
rzecz społeczności lokalnej w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb najbliższego środo-
wiska działania gromad i drużyn. Tworze-
nie projektów mających na celu poprawę 
jakości funkcjonowania wspólnoty lokalnej.

Ciekawość Polski, Europy, świata; ludzi 
i kultur; przyrody – jej piękna i praw dzia-
łania. Ciekawość po to, by poznać. Poznać 
po to, by działać.

Rozbudzanie zainteresowań, praktyczna 
nauka umiejętności przydatnych w życiu, 
techniki harcerskie wypełniane aktualny-
mi treściami, specjalności, a także samo-
organizacja, pilność i rzetelność w realizo-
waniu zadań.

Przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo 
różnic, nawiązywanie i utrzymywanie 
kontaktów z ludźmi, sprzeciwianie się 
przemocy;

Promowanie Polski w świecie, optymizm 
i wiara we własne możliwości, postawa 
obywatelska, radosne przeżywanie świąt 
państwowych, orientowanie się w osią-
gnięciach Polaków.
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#harcerskielato
Wakacje są jednym w najważniejszych momentów  
w harcerskiej pracy. Obozy i letnie wycieczki są podsu-
mowaniem całorocznej pracy drużyn harcerskich.

ZHP jest największym organizatorem wakacyjnych 
wyjazdów dla dzieci i młodzieży w kraju – każdego 
roku około 80 tysięcy osób bierze udział w obozach 
organizowanych przez harcerzy.

Harcerska przygoda nie może być zastąpiona niczym 
innym, dlatego też dzielenie się nią jest wspaniałą moż-
liwością. Teraz możemy robić to za pomocą kanałów 
społecznościowych. Na Facebooku i Instagramie tago-
waliśmy nasze statusy oraz zdjęcia z harcerskich przed-
sięwzięć tagiem #harcerskielato. Uruchomiona została 
specjalna tablica interentowa, gdzie można było zna-
leźć setki zdjęć wykonanych przez harcerzy podczas 
ich wakacyjnych przygód.

Nieważne w jakim zakątku kraju lub świata nasi harce-
rze przebywali, każdego dnia dzielili się swoimi przeży-
ciami z harcerskiego szlaku. Dzięki nowej marce, jaką 

jest #harcerskielato młodzi 
ludzie mogli stać się twór-
cami informacji, wyróżnić 
się spośród swoich rówie-
śników i uzyskać większą 
więź z wspólnotą harcerską. 
Nowe media jeszcze nigdy 
dotąd nie wpłynęły tak 
orzeźwiająco na wizerunek 
polskiego harcerstwa.

Związek Harcerstwa Polskiego 
to największy organizator letniego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

w Polsce. Co roku uczestniczy w nim 
ponad 80 tysięcy młodych ludzi!
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Centralny Bank Pomysłów
Centralny Bank Pomysłów to interne-
towa przestrzeń, w której zbierane są 
wszelkie materiały, które mogą stać się 
inspiracją dla innych. Umieszczane są 
w nim konspekty programowe (zbiór-
ki, rajdy, gry), kształceniowe (kursy 
i warsztaty), propozycje programowe 
stworzone przez ZHP lub chorągwie, 
a także różnorodne poradniki i artyku-

ły. Trafiają tu materiały wypracowane na wszystkich 
szczeblach organizacji – przez instruktorów z hufców, 
chorągwi i Głównej Kwatery. 

Adresatami zamieszczonych w CBP materiałów są wszy- 
scy członkowie ZHP, choć z oczywistych względów, 
najczęściej będą z nich korzystali instruktorzy, w tym 
przede wszystkim najważniejsza kadra w całej naszej 
organizacji – drużynowi. Materiały dostępne są na stro-
nie www.cbp.zhp.pl.

Propozycje programowe
Związek Harcerstwa Polskiego kładzie olbrzymi nacisk 
na jakość i atrakcyjność tworzonego programu, tak aby 
harcerze nie mogli się w naszej organizacji nudzić. Tak-
że odpowiednie przygotowywanie kadry i wspieranie 
jej w pełnionych funkcjach jest dla naszej organizacji 
elementem niezwykle ważnym.

W 2014 roku wydano wiele propozycji programowych 
oraz przygotowane zostały narzędzia wspomagają-
ce drużynowych w efektywnym realizowaniu metody 
harcerskiej. Wszystkie materiały możemy oczywiście 
odnaleźć w Centralnym Banku Pomysłów.

http://www.cbp.zhp.pl
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Teraz Afryka!
Dla większości Polaków Afryka ma dwa oblicza. Jed-
no – to miejsce chorób, konfliktów, biedy. Drugie – to 
egzotyka, piękne widoki i safari. Każde z tych wyobra-
żeń zniekształca prawdziwy obraz Afryki i buduje 
szkodliwe stereotypy. I choć Afryka ma swoje proble-
my, to jednak jest to niezwykły kontynent z wielkim 
potencjałem na wcale nieodległą przyszłość. Naj-
większym bogactwem Afryki są jej mieszkańcy. Już 
dziś, co siódmy człowiek na Ziemi jest Afrykańczy-
kiem. Zdecydowana większość to młodzi ludzie, któ-
rzy są otwarci na świat i szybko się uczą, a pomaga im  
w tym dynamiczny rozwój telekomunikacji i dzię-
ki temu prawie nieograniczony dostęp do informacji. 
Poznawanie Afryki i afrykańskich skautów może być 
zarówno niezwykłą przygodą, jak i szansą na osobisty 
rozwój. Dzięki propozycji programowej „Teraz Afryka. 
Od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości!” jest 
to możliwe. Oprócz scenariuszy zbiórek i wskazówek 
metodycznych znalazło się w niej mnóstwo informacji 
na temat Afryki i jej mieszkańców. 

BUM!
Propozycja programowa o pracy z tematyką bezpie-
czeństwa we wszystkich grupach metodycznych. 
Zawiera informacje o roli ZHP w zarządzaniu kryzyso-
wym, zagrożeniach występujących w Polsce oraz spo-
sobach radzenia sobie z nimi, a także metodach pracy 
z harcerzami podczas opisanych sytuacji.

Raduje się serce
Kompleksowy zestaw materiałów przydatnych dla 
drużynowego w pracy z tematyką niepodległościo-
wą. W publikacji odnajdziemy najważniejsze informa-
cje o wydarzeniach i postaciach z 1918 roku oraz zbiór 
wskazówek i pomysłów metodycznych.

2014 kroków do wolności
Propozycja nawiązująca do 25. rocznicy wyborów  
4 czerwca. Zawiera pomysły na zbiórki i akcje lokalne 
związane z demokracją, wolno-
ścią i prawami człowieka, szcze-
gólnie w kontekście pierwszych 
półwolnych wyborów z 1989 
roku. 
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Nasze 
projekty
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Turniej Zastępów
Turniej Zastępów to pro-
pozycja programowa 
ZHP na lata 2014-2018. 
Jej celem jest wzmacnia-
nie systemu małych grup 
w drużynach. Spośród 
zastępów zgłoszonych do 
turnieju zostaną wybrane 
najlepsze w każdej chorą-
gwi oraz w całym Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. 

Zadania realizowane w ramach turnieju zastępów 
oparte są na przyjętych przez Zjazd ZHP sześciu kie-
runkach programowych. Turniej zastępów to 6 edycji, 
z których każda trwa jeden rok – można do niego dołą-
czyć w każdym momencie.

Betlejemskie 
Światło Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju jest projektem zapo-
czątkowanym w Austrii już w 1986 roku jako część 
dobroczynnej misji dla niepełnosprawnych dzieci  
i ludzi w potrzebie. Idea rozprzestrzenienia Światła  
z Bazyliki Narodzenia Pańskiego wśród ludzi, podczas 
okresu bożonarodzeniowego, rozwinęła się w świato-
we przedsięwzięcie.

Polscy harcerze i harcerski przekazują Betlejemskie 
Światło Pokoju od 1991. Od trzech lat ponad dwa tysią-
ce skautów spotyka się na Betlejemskim Zlocie w Zako-
panem, zmieniając to miasto w stolicę braterstwa.

W czasie dwóch dni biorą udział w grach, wyciecz-
kach górskich, warsztatach, konferencjach oraz kon-
certach. To wspaniały i jednoczący czas dla wszyst-
kich, bez względu na wiek czy wyznanie. Wieńczącym 
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elementem spotkania jest ekumeniczne nabożeństwo 
celebrowane wspólnie ze skautami z Słowacji, podczas 
którego reprezentacje wszystkich chorągwi otrzymują 
Betlejemski Płomień i rozpoczynają swoją indywidual-
ną podróż w dzieleniu się Światłem.

Polscy harcerze i harcerki zanoszą Światło razem  
z bożonarodzeniowym życzeniem do szpitali, miejsc 
pracy, szkół i urzędów. Jednakże to nie koniec ich misji. 
Najważniejszą wartością tych wszystkich działań jest 
zainicjowanie wewnętrznych przemyśleń, dyskusji 
i pozytywnych działań lokalnych. 

W 2013 roku Betlejemskie Światło Pokoju 
dotarło do ponad 700 wiosek i miast.

ZHP przekazuje także Światło organizacjom skauto-
wym na Ukrainie, Białorusi, Litwie, a także do Danii i 
Szwecji.

Uniamo le generazioni/
Łaczymy pokolenia
W maju 2014 r., w 70. rocznicę bitwy pod Monte Cas-
sino ZHP zorganizowało wyprawę „Łączymy Pokole-
nia”. Kilkuset harcerzy wzięło udział w uroczystościach 
patriotycznych we Włoszech. Uczestnicy odwiedzi-
li m.in. Polski Cmentarz Wojenny w Cassino oraz inne 
miejsca pamięci związane z wydarzeniami II wojny 
światowej. Głównymi celami wyprawy było spotkanie 
ze świadkami historii – ostatnimi weteranami działań 
wojennych, poznanie historii, a także włoskiego regio-
nu Lacjum. 

Uroczystościom patriotycznym towarzyszył aktywny 
program społecznościowy w social media, „Rajd Hon-
ker” oraz interesujący program turystyczny. Uczestnicy 
zobaczyli m.in. Wenecję oraz Rzym. Wyprawa dosko-
nale wpisywała się w działania związane z radosnym 
patriotyzmem, będącym jednym z kierunków pro-
gramowych przyjętych na najbliższe lata i była ważną 
służbą na rzecz historii naszego narodu.
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Safe From Harm
Bezpieczeństwo naszych pod-
opiecznych jest priorytetem każ-
dego drużynowego w ZHP. Przy-
kładamy do tego aspektu naszej 
działalności wielką wagę, dlatego 
w WOSM realizowany jest program 
„Safe From Harm”. To szkolenie, któ-
rego celem jest uwrażliwienie mło-
dych ludzi na problem przemocy - zarówno słownej, jak  
i fizycznej - i wyeliminowanie go z otaczającego nas 
świata. Przykładowo: pełnoletni uczestnicy 22. Świa-
towego Jamboree Skautowego w Szwecji zobligowani 
byli przez WOSM do przejścia internetowego szkolenia, 
w trakcie którego poznawali techniki radzenia sobie 
z sytuacjami nietypowymi.

Pragniemy, by każdy członek naszej organizacji miał 
możliwość rozwijać się w bezpiecznym środowisku 
pełnym zrozumienia i akceptacji. Świat skautowy, który 
opiera się na różnorodności, jest najlepszym miejscem, 
w którym można przeżyć pierwszą lekcję wychowania 
międzykulturowego.

Free Being Me/ 
Pięknie być sobą
WAGGGS odpowiadając na aktualne 
problemy i potrzeby dziewcząt rozpo-
czął realizację programu „Free Being 
Me”, który został stworzony przez świa-
towych, wiodących ekspertów zajmu-
jących się zaufaniem do swojego ciała 
i jego akceptacją.

Młodzi ludzie uczą się zdrowego podejścia 
do samooceny i wypracowują dobre praktyki. 

Pomaga im to w komfortowym życiu bez 
zmartwień spowodowanych kompleksami.
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Związek Harcerstwa Polskiego również przystąpił do 
realizacji tego programu. Przez zabawę i aktywizują-
ce przedsięwzięcia młodzi ludzie uczą się, że zaufa-
nie do swojego ciała i zdrowa samoocena pochodzi 
z odpowiedniej oceny swoje wyglądu zewnętrznego, 
opierania się naciskom społeczeństwa, wspierania się 
wzajemnie i odkrywaniu umiejętności odpowiedniego 
spoglądania na swój wygląd oraz jego ocenę. 

Messengers of Peace
Messengers of Peace jest inicjatywą zapoczątkowaną 
w 2011 roku za sprawą Światowego Komitetu Skauto-
wego. Jej celem jest zachęcenie skautów żyjących na 
całym świecie do podejmowania lokalnych aktywno-
ści na rzecz społeczności. Od prostych działań sprzą-
tania osiedla po duże działania, takie jak zapobieganie 
przemocy w szkołach.

Każdy projekt skautowy przynosi pozytywne zmiany 
w społeczności – podnosi poczucie bezpieczeństwa, 
chroni środowisko naturalne czy poprawia warunki 
społeczne. 

W ramach Messengers of Peace można 
podzielić się swoim projektem z innymi 

skautami za pośrednictwem strony 
internetowej. Wszystkie projekty 

włączane są do wspólnej puli godzin 
przepracowanych przez skautów na rzecz 

świata. W połowie grudnia 2014 roku liczba 
ta wyniosła ponad 600 milionów godzin.
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Ekonomia jest kobietą!
Projekt „Ekonomia jest kobietą” to nowy program edu-
kacyjny ZHP. W projekcie mogą brać udział harcerze 
i harcerki, a także osoby spoza ZHP. Głównym celem 
projektu jest edukacja ekonomiczna (zarówno dziew-
cząt jak i chłopców!) uwzględniająca takie zagadnie-
nia jak świadome podejmowanie decyzji dotyczą-
cych konsumpcji, zarządzania pieniędzmi czy wyboru 
zawodu oraz znajomość konsekwencji i zależności 
jakie rządzą naszą rzeczywistością. Nie chodzi o to, by 
zarobić jak najwięcej, ale by zarabiać odpowiedzialnie. 
Ważnym założeniem projektu jest również wzmacnia-
nie dziewczyn i kobiet w tym co robią oraz pokazanie 
że ekonomia nie jest jedynie „męską” dziedziną.

Zakłada się, że w projekcie 
weźmie udział co najmniej 

tysiąc dziewcząt w wieku 6-19 lat.

Projekt realizowany jest w czterech obszarach:

• Świadoma konsumpcja (m.in. odpowiedzial-
ne zakupy, sprawiedliwy handel, upcykling czyli 
powtórne wykorzystanie śmieci, krytyczne podej-
ście do reklam)

• Filantropia (m.in. czy i jak warto pomagać, organi-
zacje pozarządowe zajmujące się filantropią, podej-
mowanie własnych działań)

• Zarządzanie pieniędzmi (m.in. układanie budżetu, 
oszczędność, zakupy porównawcze, różnice mię-
dzy zachcianką a potrzebą, historia pieniędzy, gieł-
da, inwestycje)

• Moja przyszłość ekonomiczna (m.in. wybór zawo-
du, formy zatrudnienia, zakładanie własnej firmy, 
umiejętności przydatne w pracy, aktywne poszuki-
wanie pracy)
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Kadra 

i wolontariusze



Lider+
Skauting bazuje na przywództwie, na postawach  
i umiejętnościach tych, którzy są liderami skautowy-
mi. Oczekujemy od nich niesienia osobistego przykła-
du i posiadania niezłomnej postawy. Oczekujemy od 
nich bycia wzorem dla swoich kolegów. Dlatego też 
powstał program LIDER+. Jest to program szkoleniowy 
przygotowany dla instruktorów ZHP, którzy podejmują 
się roli zarządzania pracą różnych zespołami liderskimi 
w swoich środowiskach. 

Celem programu jest doskonalenie jakości przywódz-
twa harcerskich liderów poprzez rozwijanie takich 
umiejętności jak efektywna komunikacja, kierowanie 
ludźmi, motywowanie i zastosowanie technik lider-
skich w praktycznych sytuacjach wymagających kie-
rowania zespołem.

Dzięki szkoleniu liderzy harcerscy posiadają wiedzę 
i umiejetności niezbędne do kierowania ludźmi. Potra-
fią wpływać na zachowanie, zaimplementować cykl 
zadania, dostosować go do indywidualnych potrzeb  
poszczególnych osób oraz delegować obowiązki 
i uprawnienia. 

Inauguracja programu LIDER+ odbyła się podczas Let-
niej Akcji Szkoleniowej w sierpniu 2014 w centrum 
skautowym „Głodówka”. Ta edycja skierowana była do 
liderów poziomu regionalnego.

Zakłada się, że w latach 2014-2018 
wszyscy dorośli instruktorzy ZHP 

wezmą udział w programie Lider+.
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Kursy harcmistrzowskie „Cogito”
Kurs inspiruje instruktorów do osiągania życiowe-
go mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. Kurs jest 
wyzwaniem intelektualnym. Udział w kursie to oka-
zja do spotkania ciekawych osobowości, specjali-
stów i inspirujących ludzi, a także okazja do wymiany 
doświadczeń z innymi instruktorami. Kursy „Cogito” 
sprzyjają podejmowaniu większej odpowiedzialno-
ści za harcerstwo i ZHP oraz budują etos najwyższe-
go stopnia instruktorskiego. Dają również impuls do 
pracy nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościa-
mi i osobowością. Kursem Harcmistrzowskim realizu-
jemy te punkty Strategii Rozwoju ZHP, skierowane do 
harcmistrzów i podharcmistrzów, których celem jest 
wzmacnianie środowiska harcmistrzowskiego w ZHP 
oraz wsparcie drużynowego w organizacji.

Zlot Kadry
Zlot Kadry jest największą cykliczną akcją szkolenio-
wą organizowaną przez ZHP. Wydarzenie odbywa się 
co dwa lata, za każdym razem w innym, inspirującym 
miejscu. Program Zlotu Kadry przygotowywany jest 
w oparciu o aktualne potrzeby naszej organizacji. Pod-
czas zlotu prowadzone  jest kilka równoległych bloków 
zajęć. Bloki te sierowane są do poszczególnych instruk-
torów związanych z konkretnymi obszarami działalno-
ści w naszej organizacji. 

Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach jest 
szansą na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, przeży-
cie instruktorskiej przygody i poznanie nowych ludzi.

Szacuje się, że w najbliższym 
Zlocie Kadry może uczestniczyć 

nawet 20% kadry organizacji.
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Niezwyczajni
Każdego dnia w swojej dobrowolnej i często heroicz-
nej pracy, instruktorzy harcerscy robią nadzwyczajne 
rzeczy, a największą nagrodą jest uśmiech na twarzy 
dziecka.

Dzięki zaangażowaniu i bezinteresowności kadry 
od ponad stu lat możemy realizować naszą misję – 
wychowujemy dzieci i młodzież w duchu skautowych 
wartości, uczymy zaangażowania, patriotycznej posta-
wy i odpowiedzialności. Dzieląc się z nimi naszą wie-
dzą i praktycznymi umiejętnościami, rozwijamy ich 
zainteresowania i zachęcamy do stałego rozwoju.

Wśród 30 000 dorosłych członków ZHP jest wielu  
z charyzmą, kreatywnością i gotowością do inicjo-
wania niezwyczajnych działań. Dzięki rzeczom, które 
tworzą, zmieniają świat na lepszy. Podnoszą poziom 

lokalnych inicjatyw, przełamują negatywne stereotypy, 
przekraczają bariery. Tak właśnie pracują „Niezwyczaj-
ni” liderzy ZHP. 

Plebiscyt „Niezwyczajni” jest jedną z możliwości do 
powiedzenia głośno naszym instruktorom – „Dzię-
kuję!”. Nagrodzenie statuetką jest oznaką respek-
tu w oczach tysięcy członków ZHP jak i tych, którzy 
nominowali kandydata oraz wybrali zwycięzcę w inter-
netowym głosowaniu. Tytuł oraz nagroda przekazy-
wana jest przed publicznością przez znane osobistości.

Chcąc powiedzieć wielkie „Dziękuję” naszym liderom 
organizujemy coroczny plebiscyt. Gala, podczas której 
wręczane są statuetki jest organizowana, aby celebro-
wać Dzień Myśli Braterskiej. Jest to niezwykłe wydarze-
nie i wielkie przeżycie dla wszystkich członków ZHP.
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Centra
skautowe
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ZHP zarządza trzema centrami skautowymi 
zlokalizowanymi w najbardziej 
malowniczych częściach Polski. 

Także chorągwie posiadają inne obiekty, 
w których regularnie goszczą harcerze.

Głodówka
Pośrodku Tatr, w niedalekiej odległości od Zakopanego 
znajduje się schronisko ulokowane na polanie Głodów-
ka. To urocze miejsce oferuje jeden z najpiękniejszych 
widoków pośród całego regionu tatrzańskiego – pano-
ramę gór widzianą z odległości 77 kilometrów.

Głodówka jest punktem rozpoczynającym górskie 
wycieczki. Zapewnia ponad 100 miejsc noclegowych, 
doskonałe polskie jedzenie i niezapomnianą atmosferę. 
To wszystko sprawia, że pobyt na Głodówce zapewnia 
niezapomniane wspomnienia.

Perkoz
Perkoz znajduje się pośrodku lasu nad klarownym 
jeziorem Pluszne. Centrum skautowe, które odnajdzie-
my na Mazurach zapewnia ukojenie i odpoczynek od 
hałasu i zgiełku tętniącego miasta. Wspaniała przystań 
jest cenną wartością pozwalającą praktykowanie spor-
tów wodnych.

Centrum Wychowania Morskiego
Centrum Wychowania Morskiego mieści się w ser-
cu Gdyni. Głównymi zadaniami CWM są organizacja 
wycieczek i rejsów, przeprowadzenia specjalistycznych 
kursów, spływów kajakowych oraz wydarzeń dla nur-
ków, wspieranie instruktorów w działaniach związa-
nych z edukacją morską. To właśnie pod opieką CWM 
znajduje się słynny żaglowiec Zawisza czarny!
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Współpraca 

międzynarodowa



Współpraca z Europejskimi 
Regionami WOSM i WAGGGS
Jednym z uznawanych za najlepiej działający region 
światowego skautingu jest Region Europejski. To tu 
swoją siedzibę ma The Scout Association, od które-
go zaczął się międzynarodowy ruch skautowy. To tu, 
w Szwajcarii, Robert Baden-Powell zadecydował o zbu-
dowaniu słynnego ośrodka skautowego Kandersteg. 
Wreszcie właśnie w Europie współpraca między Naro-
dowymi Organizacjami Skautowymi ma się tak dobrze, 
jak nigdzie indziej. Co roku organizowane są skautowe 
zloty Intercamp, raz na trzy lata wędrownicy spotyka-
ją się na zlocie Roverway. Z perspektywy ZHP nie bez 
znaczenia pozostaje bliska współpraca między regio-
nalmi obu tych organizacji.

Współpraca z Regionem Europejskim obu organizacji 
stwarza nam możliwości uczestnictwa w niepowta-
rzalnych projektach najwyższej jakości, skrojonych do 
potrzeb naszego kręgu kulturowego.

Współpraca z Gruzją 
i Azerbejdżanem
Podczas drugiego europejsko-euroazjatyckiego spo-
tkania które odbyło się w listopadzie 2011 roku w Pra-
dze, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, 
Stowarzyszenia Skautów Azerbajedżanu (ASA) i Gru-
zińskiego Stowarzyszenia Ruchu Skautowego (GOSM) 
postanowili rozpocząć projekt, którego calami są szko-
lenie liderów, pomoc w rozwoju systemu szkolenia  
w ASA i GOSM oraz wymiana doświadczeń i najlep-
szych praktyk pomiędzy liderami i wychowawcami 
skautowymi z Polski, Gruzji i Azerbejdżanu. Wiosną 
2012 roku współpracownicy spotkali się w Azerbej-
dżanie, aby zobaczyć jak wygląda działalność skautów 
w tym regionie, dowiedzieć się więcej o obu kauka-
skich organizacjach i w oparciu o tę wiedzę zmodyfi-
kować plan współpracy.
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Szkolenia 
W październiku 2012 roku w Baku odbyło się pierwsze 
czterodniowe szkolenie dla przyszłych liderów skau-
towych zorganizowane wspólnie przez ASA oraz ZHP. 
Azerbejdżański partner był odpowiedzialny za rekruta-
cję uczestników oraz wszystkie sprawy organizacyjne. 
Polski partner natomiast odpowiadał za cały program 
szkolenia, w którym uczestniczyli również euroazja-
tyccy organizatorzy. Kurs obejmował wstępną wiedzę 
o skautingu, metodzie skautowej oraz podstawowych 
technikach skautowych. 

W lutym 2013 roku miały miejsce trzy sesje warszta-
towe dla liderów drużyn skautowych. Organizowane 
były przez ZHP przy współpracy z ASA National Board. 
Warsztaty podejmowały takie tematy jak: skautowa 
metoda, program skautowy, skautowe wartości ducho-
we oraz Dzień Myśli Braterskiej. 

W lipcu 2013 roku miało miejsce szkolenie „Siedem 
Szczytów” dla 16 liderów z ASA i 16 liderów z GOSM  
w Polsce. Zajęcia odbywały się przez 8 dni. Rozpo-
częły się oraz zakończyły w Warszawie, a ich główna 
część zorganizowana była w formie obozu harcerskie-
go wraz z dwiema, wybranymi drużynami harcerski-
mi. Program szkolenia oparty był na standardach kursu 
drużynowych obowiązujących w ZHP.

Obozy
Członkowie ZHP wielokrotnie brali udział w obozach 
i zlotach gruzińskich i azerskich skautów, m. in.:

• zlocie z okazji 15. Rocznicy istnienia ASA
• zlocie „Wonderland” 
• 2. Zlocie GOSM w Vartsikhe.



Zarządzanie, 

finanse,
majątek
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Władze ZHP
Najważniejszą władzą w naszym stowarzyszeniu jest odbywający się co cztery lata Zjazd Związku Harcerstwa 
Polskiego. Zjazd wybiera Naczelnika ZHP i Główną Kwaterę ZHP – zarząd stowarzyszenia, Przewodniczącego ZHP 
i Radę Naczelną ZHP, Centralną Komisję Rewizyjną, Naczelny Sąd Harcerski.

Naczelnik ZHP
Harcmistrzyni Małgorzata Sinica jest Naczelni-
kiem ZHP od 2007 r. Ukończyła Akademię Medyczną 
w Gdańsku. Od 2009 r. jest członkinią Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, w 2010 r. została uhonorowana 
tytułem Osobowość Polskiej Edukacji.

Przewodniczący ZHP
Harcmistrz Dariusz Supeł jest Przewodniczącym ZHP 
od 2013 roku, a z harcerstwem związany jest już od 
1967 roku. Jest wiceprezesem zarządu Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych. W 2005 roku 
odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Główna Kwatera ZHP

• hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP

• hm. Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP

• hm. Lucjan Brudzyński – zastępca Naczelnika ZHP

• hm. Paweł Chmielewski – skarbnik ZHP

• hm. Karol Gzyl – członek Głównej Kwatery

• hm. Emilia Kulczyk-Prus – członkini Głównej Kwatery

• hm. Justyna Sikorska – członkini Głównej Kwatery

• hm. Jacek Smura – członek Głównej Kwatery

• hm. Grzegorz Woźniak – członek Głównej Kwatery 
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Strategia ZHP na lata 2012-2017
ZHP na lata 2012-2017 przyjął 5 kierunków strategicz-
nych do realizacji w całym Związku i na wszystkich 
jego poziomach organizacyjnych.

zgodny z metodą harcerską, oparty na Prawie i Przyrzeczeniu, odpowiadający na potrze-
by dzieci i młodzieży i dający możliwości rozwoju,

zredukowanie ilości dokumentów, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz 
udoskonalenie systemu ewidencji harcerskiej,

doprowadzenie do sytuacji, kiedy instruktorzy będą odczuwali dumę z pełnionych funk-
cji, dbanie o pozytywny wizerunek instruktorów, promowanie pozytywnych wzorców 
instruktorskich, 

wzmocnienie świadomości odpowiedzialności finansowej, dostępność informacji nt. 
finansów ZHP dla przeciętnego instruktora, wdrożenie skutecznych metod pozyskiwania 
środków,

zdefiniowanie zadań dla każdego poziomu struktury ZHP, dostosowanie struktury do 
obecnej liczebności Związku, wsparcie w tworzeniu szczepów jako ważnych jednostek 
wzmacniających ciąg wychowawczy.

Jawność 
i Czytelność
Finansów

Przyjazna
Struktura

Strategia rozwoju ZHP stawia drużynowego 
w centrum zainteresowania całej organizacji.
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Program poprawy efektywności 
zarządania w ZHP
Program poprawy efektywności zarządzania w ZHP jest odpowiedzą na rekomendacje będące wynikiem anali-
zy efektywności struktury ZHP – uchwała 38. Zjazdu ZHP w sprawie realizacji kierunku Strategii ZHP 2012-2017 
„Przyjazna struktura” w zakresie podjęcia prac nad oceną funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej ZHP 
oraz opracowanie i wdrożenie zmian usprawniających jej funkcjonowanie.

Program zakłada działania w następujących obszarach:

1. Zwiększenie efektywności 
zarządzania organizacją

 » Opracowanie i wdrożenie 
standardów działań komend 
hufców i chorągwi

 » Program szkoleń menadżerskich 
dla komendantów chorągwi

2. Zwiększenie efektywności 
finansowej

 » Zarządzanie długiem

 » Poprawa struktury przychodów ZHP

 » Optymalizacja zarządzania 
majątkiem ZHP

 » Budowa Centrum Usług Wspólnych

3. Zwiększenie oddziaływania 
społecznego

 » Budowanie wizerunku ZHP 
w odbiorze społecznym 
i zwiększanie efektywności PR
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Opcja ZERO

Jednym z podjętych działań wynikających z realizacji 
strategii ZHP na lata 2012-2017 jest wprowadzenie  
w życie tzw. opcji ZERO. Opcja ZERO oznacza unie-
ważnienie wszystkich wewnętrznych instrukcji ZHP, 
przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych spójnych  
i czytelnych dokumentów. 

Działania te mają na celu odciążyć organizację z nad-
miaru dokumentacji, która poprzez swoją zawiłość  
i złożoność utrudnia instruktorom wykonywanie swo-
ich obowiązków. Przejrzystość dokumentów oraz 
możliwość odnalezienia wszystkich potrzebnych 
informacji w jednym internetowym katalogu wpłynie 
pozytywnie na rozwój organizacji.
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Finanse
Tabela 1. 
Zestawienie finansowe ZHP łączne (Główna Kwatera ZHP, chorągwie, jednostki podległe)

Majątek oraz źródła 
finansowania (w PLN) 2009 2010 2011 2012 2013

(A) Aktywa trwałe 69 950 489,89 71 739 507,56 72 426 796,84 71 764 118,75 72 307 634,91

(A) Aktywa obrotowe 27 551 192,27 27 086 669,63 25 248 497,87 30 229 094,80 26 519 396,10

(P) Fundusz własny 53 651 926,98 51 873 726,17 56 654 074,80 56 701 002,22 48 759 939,06

(P) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(bez rozliczeń międzyokresowych) 17 890 873,02 20 084 111,57 15 089 391,82 17 573 735,22 18 674 085,99

(P) Rozliczenia międzyokresowe 25 958 882,16 26 868 339,45 25 931 828,09 27 718 476,11 31 393 005,96

Suma bilansowa 97 501 682,16 98 826 177,19 97 675 294,71 101 993 213,55 98 827 031,01
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Tabela 2a. 
Przychody ZHP łączne (Główna Kwatera ZHP, choragwie, jednostki podległe)

Przychody ZHP (w PLN) 2009 2010 2011 2012 2013

Składki członkowskie 2 508 234,63 2 342 196,40 3 121 579,91 4 009 575,70 3 920 070,07

Przychody działalności statutowej 
pożytku publicznego 92 611 387,33 100 937 265,93 95 534 645,73 94 053 223,02 95 843 707,85

Przychody działalności gospodarczej 14 948 146,61 15 398 210,17 15 596 795,09 15 331 579,09 14 473 100,05

Pozostałe przychody operacyjne 6 529 166,24 4 924 293,93 5 842 090,04 5 534 386,13 9 175 850,02

Przychody finansowe 1 624 940,72 2 056 652,47 235 793,91 361 165,93 408 057,57

Zdarzenia nadzwyczajne 10,15 4 035,26 2 489,67 5 000,00 752 962,62

Razem 118 221 885,68 125 662 654,16 120 333 394,35 119 294 929,87 124 573 748,18
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Tabela 2b. 
Koszty ZHP łączne (Główna Kwatera ZHP, choragwie, jednostki podległe)

Koszty ZHP (w PLN) 2009 2010 2011 2012 2013

Koszty działalności statutowej 
pożytku publicznego 93 375 715,59 101 281 087,00 96 586 867,64 95 697 613,87 97 196 129,63

Koszty działalności gospodarczej 10 647 139,82 9 881 147,83 9 819 194,89 9 734 925,16 8 645 494,41

Koszty ogólnoadministracyjne 12 679 258,04 13 946 185,89 10 021 706,71 9 823 728,99 9 977 920,52

Pozostałe koszty operacyjne 1 626 431,45 1 767 376,19 2 053 243,56 2 817 202,78 3 437 040,68

Koszty finansowe 1 279 613,10 635 448,30 682 862,40 691 884,88 520 500,27

Razem 119 608 158,00 127 511 245,21 119 163 875,20 118 765 355,68 119 777 085,51
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Stabilizacja finansów
W październiku 2010 roku ZHP przyjęło „Plan napraw-
czy finansów szczebla centralnego ZHP”. W 2014 roku 
został on zaktualizowany i zastąpiony „Planem stabili-
zacyjnym finansów szczebla centralnego ZHP”.

Zgodnie z założeniami, działania stabilizacyjne realizo-
wane są w kilku kluczowych obszarach: zarządzanie 
długiem (restrukturyzacja i stopniowa, oparta na poro-
zumieniach, spłata zadłużenia), optymalizacja kosztów 
stałych ZHP na poziomie krajowym, przychody Głów-
nej Kwatery ZHP (stopniowy wzrost przychodów od 
jednostek podległych i zależnych oraz z dotacji).

Plan stabilizacyjny finansów szczebla centralnego ZHP 
uwzględnia m. in.:

• rezultaty osiągnięte po 4 latach realizacji i ewaluację 
poszczególnych działań w ramach poprzedniego 
planu,

• czynniki ryzyka połączone z osiągami ZHP (ryzyko 
związane z zarządzaniem ZHP, ryzyko związane z 
personelem, ryzyko związane ze zmianą polityki 
finansowej, ryzyko wrażliwych sektorów),

• czynniki ryzyka związane z otoczeniem (spadek 
koniunktury, zmiana ustawodawstwa, nieprzewi-
dziane wydarzenia, niestabilność kursu walut, inflacja).

Stale pracujemy nad poprawą sytuacji finansowej ZHP. 
Praca ta przynosi znaczne rezultaty.

W latach 2009-2014 spłaciliśmy 
prawie 4,5 mln zł długu.

Jednocześnie stawiamy na działania wychowawcze 
i edukacyjne obejmujące wszystkich członków ZHP 
oraz kadrę zarządzającą wszystkich szczebli.
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Grupa ZHP

Schronisko Górskie „Głodówka” Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły”

Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni Muzeum Harcerstwa

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Perkoz” Fundacja Światowe Jamboree

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy GK ZHP

Grupa ZHP to jednostki zależne i podległe ZHP wspierające harcerzy w realizacji misji wychowawczej oraz oferu-
jące usługi innym podmiotom życia gospodarczego. W jej skład wchodzą:
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Nasi partnerzy

Dzięki przynależności do WOSM i WAGGGS współpracujemy również z:

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych
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Komunikacja

i promocja
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Związek Harcerstwa Polskiego wypracował nową 
jakość promocji. Wprowadzonych zostało szereg 
zmian dotyczących wizerunku naszej organizacji. To, 
że słychać o nas w całej Polsce i na świecie zawdzię-
czamy wielu kanałom komunikacji.

Nowoczesna komunikacja
ZHP można znaleźć na Facebooku, gdzie ukazują się 
najnowsze informacje, relacje z wydarzeń, zdjęcia, cie-
kawostki, ale także na YouTubie, Twitterze i Instagramie. 

Informacje dystrybuowane są również za pomocą 
newsletterów e-mailowych.

ZHP360
ZHP360 to wyjątkowy projekt edukacyjny realizowa-
ny w naszej organizacji od 2011 roku. Jest to ucze-
nie w działaniu w najczystszej postaci. Wykorzystując 
nowe technologie, ZHP360 jest kanałem wewnętrznej 
komunikacji dającym harcerzom możliwość nie tylko 
do aktywnego uczestnictwa w projektach najwyższej 
rangi, ale także do bycia częścią czegoś niesamowi-
tego. Ekipa ZHP360 składa się z wolontariuszy, którzy 
wierzą, że harcerstwo może naprawdę zmienić świat.

PR LAB
Chcąc tworzyć pozytywny wizerunek ruchu har-
cerskiego potrzebowaliśmy zaplecza specjalistów  
w dziedzinie PR i promocji, którzy poprzez działalność 
w swoich lokalnych środowiskach dbają o dobre imię 
naszej organizacji. Umożliwiły to warsztaty PR LAB. 

Jest to oferta warsztatów dla młodych, energicznych, 
innowacyjnych, kreatywnych i analitycznych człon-
ków ZHP. Warsztaty PR LAB przygotowywane są przy 
współpracy z Wydziałem Komunikacji i Promocji GK 
ZHP. Ich celem jest przygotowanie harcerzy do kre-
owania wizerunku ZHP w środowisku lokalnym oraz 
umiejętnego promowania harcerskich przedsięwzięć. 

Uczestnicy warsztatów biorą udział w zajęciach z foto-
grafii, budowy komunikatu, relacji z mediami i partne-
rami. Poznają tajniki grafiki komputerowej, realizacji 
filmów oraz zarządzania mediami społecznościowy-
mi. Nowoczesne podejście do PR ma w przyszłości 
złamać negatywne stereotypy o ruchu harcerskim  
i pokazać jego prawdziwe wartości.

W roku 2014 w warsztatach 
PR LAB wzięło udział łącznie 

ponad pół tysiąca osób.
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Droga do
Jamboree
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Przygotowania w latach 2011-2014
2011 - Ogłoszenie kandydatury
Prof. Adam Massalski, przewodniczący ZHP, w trakcie 
wizyty na Jamboree w Szwecji wspólnie z Naczelnicz-
ką ZHP Małgorzatą Sinicą zadeklarował, że ZHP będzie 
ubiegał się o organizację Jamboree w roku 2023.

2012 - Grupa Koncepcyjna 
4 sierpnia 2012 r. w Głównej Kwaterze ZHP na zapro-
szenie Naczelniczki ZHP Małgorzaty Sinicy odbyło się 
spotkanie grupy koncepcyjnej, której zadaniem było 
przygotowanie pierwszego zarysu koncepcji organiza-
cji projektu Jamboree 2023.

2013 - Komitet Honorowy
W 2013 roku Prezydent RP, Bronisław Komorowski 
przyjął zaproszenie Związku Harcerstwa Polskiego 
i objął przewodnictwo Komitetu Honorowego Kan-
dydatury ZHP do organizacji Światowego Jamboree 
Skautowego.

Prezydent RP podkreślił tym samym rolę honorowego 
protektora harcerstwa. Decyzja prezydenta otworzyła 
drogę do sformowania Komitetu Honorowego, którego 
pełen skład można znaleźć w dalszej części publikacji.

W 2013 roku zaingurowano również ogólnopolski pro-
gram Ambasadorzy Jamboree 2023.
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Gwarancje rządowe i wizyta władz WOSM
20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę  
w sprawie gwarancji rządowych dla kandydatury 
ZHP do organizacji w Polsce Światowego Jambo-
ree Skautowego w 2023 r. i imprez poprzedzających 
(Zlot ZHP w 2018 r. i Eurojam w 2021 r.).

Skala i ranga tych trzech zlotów uzasadnia przyznanie 
gwarancji rządowych, które będą realizowane zgod-
nie z prawem polskim i unijnym. Gwarancje rządowe 
mają dotyczyć w szczególności poszanowania kon-
stytucji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, 
podjęcia działań gwarantujących wypełnienie zobo-
wiązań przez ZHP, zapewnienia swobodnego wjaz-
du do naszego kraju i poruszania się po nim. Dodat-
kowo gwarancje rządowe przewidują m.in., że 
personel organizacyjny uzyska zezwolenia na pra-
cę w Polsce w trybie przyspieszonym i uproszczo-

nym lub będzie zwolniony z tego obowiązku. Możliwe 
będzie bezpośrednie przygotowywanie posiłków przez 
uczestników imprezy i przywóz do Polski artykułów 
spożywczych spoza Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (EOG). Zastosowane zostaną zwolnienia celne  
i podatkowe na import produktów niezbędnych do 
organizacji imprezy.

W dniach 21-22 maja 2014 r. odwiedzili nas przedstawi-
ciele Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Scott 
Teare, Sekretarz Generalny WOSM i Göran Hägerdal, 
Dyrektor Globalny WOSM spotkali się z władzami ZHP 
i rozmawiali z naszymi instruktorami. Na zaproszenie 
Prezydenta RP odwiedzili także Pałac Namiestnikow-
ski. Pan Prezydent zapewnił przedstawicieli światowego 
skautingu o wsparciu, jakiego Polska udzieli Związkowi 
Harcerstwa Polskiego w drodze do roku 2023.
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Powołanie Zespołu Projektu Jamboree 
2023
Zespół Projektu Jamboree pracować będzie w latach 
2014-2024. Jego celem jest kompleksowe opracowa-
nie kandydatury do organizacji Światowego Jamboree 
Skautowego, która zostanie przedstawiona Światowej 
Konferencji Skautowej w roku 2017. 

Zespół będzie także wspierał i koordynował organi-
zację zlotu Intercamp 2015, Jamboree Europy Środ-
kowej 2016 i Zlotu na 100-lecie ZHP w 2018 r. Wolon-
tariusze są zorganizowani w dziewięć grup roboczych 
odpowiadających zakresom obszarów funkcjonalnych 
projektu. 

Każda grupa robocza posiada dwóch szefów, którzy są 
odpowiedzialni za koordynacje prac grup. Zespół zbie-
ra się w cyklicznych, co trzymiesięcznych spotkaniach, 
na których zostają omówione i podsumowane dotych-
czasowe działania poszczególnych grup robocznych, 
a także nakreślone zadania na kolejne miesiące.

Szczegółowa struktura organizacyjna projektu znajdu-
je się na kolejnej stronie.
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Struktura organizacyjna projektu

Grupy robocze

Podgrupy
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Zespół Projektu Jamboree 2023

Komitet Honorowy
Bronisław Komorowski 
Prezydent Polski

Ewa Kopacz 
Prezes Rady Ministrów

Lech Wałęsa 
były Prezydent Polski, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Donald Tusk 
Przewodniczący Rady Europejskiej

Aleksander Kwaśniewski 
były Prezydent Polski

Komitet Organizacyjny
Zbigiew Niemczycki 
(Przewodniczący Komitetu) 
Prezes Polskiej Rady Biznesu

Rafał Szmytke 
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Komitet Sterujący
Krzysztof Budziński 
(Przewodniczący Komitetu)

Małgorzata Sinica 
Rafał Bednarczyk 
Lucjan Brudzyński 
Paweł Chmielewski 
Karol Gzyl 
Emilia Kulczyk-Prus 
Inga Rusin 
Justyna Sikorska 
Jacek Smura 
Grzegorz Woźniak
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Sześć ścieżek przygotowań
Działania związane z przygotowaniem i promocją Pol-
ski jako kraju kandydującego na organizatora Świato-
wego Jamboree Skautowego w 2023 roku składają się 
w kompleksowy plan działań, który Związek Harcer-
stwa Polskiego musi zrealizować. Działania te rozło-
żone są na lata 2014-2017. Cały proces kandydowania 
traktowany jest również jako narzędzie wspomagające 
rozwój skautingu w Polsce. Kandydatura jest dla ZHP 
okazją do wzrostu liczebnego organizacji i inicjaty-
wą jednoczącą wolontariuszy wokół wspólnego celu. 
Będzie również powodem zmian w ZHP – poprawą 
programu edukacyjnego, jakości pracy z kadrą i zarzą-
dzaniem finansami. Pomoże również w promocji ruchu 
harcerskiego. 

Cały plan przygotowań do złożenia wniosku został 
podzielony na dwie kategorie: zadania krajowe i zada-
nia międzynarodowe. Część zadań krajowych zostało 
już wykonanych.

1. Uzyskanie wewnętrznej akceptacji projektu 
(promocja krajowa)
„Marzenie o Jamboree” było obecne w ZHP już od 
Jubileuszowego Zlotu ZHP w 2010 roku odbywającego 
się w Krakowie. Od tamtego momentu myśl o realiza-
cji tego marzenia podlegała ciągłym dyskusjom w krę-
gu władz organizacji. Jesienią 2013 roku rozpoczęli-
śmy kampanię promocyjną skierowaną do instruktrów 
harcerskich. Kampania zwana Ambasadorzy Jamboree 
2023 dotarła do 1500 liderów ze wszystkich regionów 
kraju. 150 z nich wzięła udział w Akademii Jamboree, 
podczas której odbywały się warsztaty na temat Świa-
towego Jamboree Skautowego oraz naszej kandyda-
tury. Dzięki trwającej kampanii 38. Zjazd Związku Har-
cerstwa Polskiego podjął uchwałę, w której deklaruje 
ubieganie się o prawa do organizacji Światowego Jam-
boree Skautowego w 2023 roku.
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2. Opracowanie programu i aspektu promocyjnego 
kandydatury
Podczas Światowego Jamboree Skautowego najważ-
niejszy jest program edukacyjny. Oprócz stałych ele-
mentów występujących na każdym Jamboree opra-
cowaliśmy elementy charakterystyczne dla Polski. 
Stworzyliśmy hasło „Be the Spark!” reprezentujące naszą 
markę i jej wartości. Chcemy zorganizować zlot, który 
będzie iskrą przygody, wolności, przyjaźni, innowacji 
i pozytywnej energii. 

Podczas budowania strategii promocji współpracuje-
my z Polską Organizacją Turystyczną – agencją rzą-
dową odpowiedzialną za promocje Polski za granica-
mi oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jesteśmy  
w niezwykłej sytuacji, ponieważ opracowaliśmy kon-
cepcję promocji Jamboree, która jest bardzo zbieżna 
z nowo przyjętą strategią promowania marki naszego 
kraju. Pozwala nam to na ścisłą współpracę w celu reali-
zacji naszych działań.

3. Uzyskanie pomocy zewnętrznej
Nie bylibyśmy w stanie ubiegać się o prawo do orga-
nizacji tak ważnego wydarzenia bez wsparcia polskie-
go rządu. Polska posiada doświadczenie w organizacji 
dużych przedsięwzięć, m.in. EURO 2012. Jest to nasz 
cenny atut. Rząd uznaję naszą kandydaturę za ważną 
publiczną sprawę. Znajduje to odzwierciedlenie w spe-
cjalnym patronacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
oraz – co równie ważne - w pakiecie gwarancji rządo-
wych przyjętych w maju 2014 w formie uchwały Rady 
Ministrów.

Jamboree jest również ważne w aspekcie biznesowym. 
Współpracujemy z Polską Radą Biznesu, której prezes 
bezpośrednio zaangażował się w przygotowania kandy-
datury jako przewodniczący Komitetu Organizującego. 
Podczas dalszych działań chcemy wykorzystać poten-
cjał innych organizacji pozarządowych.

4. Wsparcie legislacyjne i finansowe

Tworzenie przyjaznego środowiska w pierwszych eta-
pach przygotowań jest dla nas bardzo ważne. Chce-
my zapewnić pełne bezpieczeństwo finansowe naszej 
kandydatury oraz późniejszego zlotu. Dzięki gwaran-
cjom udzielonym przez rząd, jesteśmy pewni stabilno-
ści naszego projektu. Poprzez realizacje misji publicznej 
rząd przyznał ZHP środki, które będą wspierać rozwój 
dalszych działań. Oznacza to, że dalsze kroki w kierunku 
kandydowania o organizacje Jamboree nie będą obcią-
żały budżetu ZHP, a misja edukacyjna i program szkole-
niowy nie ucierpi na tym w żadnym stopniu.

5. Procedura wyboru miejsca
Chcemy pokazać Polskę z jak najlepszej strony. Czas 
spędzony przez młodych ludzi w naszym kraju powi-
nien być niesamowitą i inspirującą przygodą. Aby to 
osiągnąć potrzebujemy stworzyć szerokie zaplecze. 
Dużo energii poświęcamy na odpowiedni wybór regio-
nu, w którym zlot się odbędzie. Po latach pracy, kilku 
spotkaniach i wizytach dokumentalnych, dzisiaj roz-
ważamy trzy miejsca. Każde z nich znajduje się w innej 
części naszego kraju i oferuje inny kontekst kulturowy 
oraz atrakcje. Istnieje wiele czynników determinujących 
finalny wybór. Pragniemy zakończyć rozmowy nego-
cjacyjne z samorządami tak szybko, jak to możliwe.

6. Międzynarodowe zadania
Naszym celem jest przekonać inne Narodowe Organi-
zacje Skautowe, że Polska jest najlepszym możliwym 
wyborem. Chcemy to osiągnąć poprzez przejrzyste 
informacje o procesie przygotowań i tworzenie atmos-
fery zaufania wobec Polski. Chcemy wzmocnić naszą 
działalność na poziomie regionalnym oraz globalnym. 
Przez pokazywanie dobrych praktyk planujemy zainspi-
rować światową rodzinę skautową.
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Nadchodzące wyzwania
Intercamp 2015
Intercamp to coroczny zlot skautów organizowany od 
1967 roku. Pierwszy zlot odbył się w Holandii, w miej-
scowości Welleroi. W zlocie bierze udział zwykle od 
2000 do 3000 skautów w wieku od 11 do 16 roku życia. 
Początkowo pochodzi oni z Belgiii, Honadii, Francji, 
Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Niemiec i Czech. Obec-
nie dołączyli do tego grona również skauci z Szwecji 
i Polski. 

Zlot trwa od piątku do poniedziałku, zawsze podczas 
weekendu, w który przypadają Zielone Świątki. Każde-
go roku inny kraj podejmuje organizacje wydarzenia. 
W 2015 roku Intercamp odbędzie się w Polsce, w Nysie 
w województwie opolskim.

Central European Jamboree 2016
Central European Jamboree (Zlot Skautów Europy 
Środkowej) jest cyklicznym zlotem skautowym orga-
nizowanym przez organizacje skautowe z Europy 
Środkowej skupione w Światowej Organizacji Ruchu 
Skautowego (WOSM). Jest to kontynuacja międzynaro-
dowych zlotów skautowych, które rozpoczął Zlot Skau-
tów Słowiańskich w Pradze w 1931 roku. Odbywają się 
one co dwa lata. Uczestniczy w nich około 3000 osób. 
Co 8 lat impreza odbywa się w Polsce. Celem zlotu jest 
wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami 
skautowymi z różnych krajów. 

Po 1997 roku CEJ odbył się dwa razy w Polsce.  
W 2016 roku skauci spotkają się we Wrocławiu. Pod-
czas dziesięciu dni będą mieli szansę wybrać się na 
piesze wycieczki po górach, żeglować, odkrywać swo-
je artystyczne umiejętności i w ciekawy sposób zdoby-
wać wiedzę na miejscowym uniwersytecie.
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41. Światowa Konferencja 
Skautowa – Baku 2017
Światowa Konferencja Skautowa odbywa się raz na 
trzy lata i decyduje o najważniejszych sprawach świa-
towego skautingu, a także wybiera Światowy Komitet 
Skautowy. Każda narodowa organizacja skautowa dys-
ponuje na WSC sześcioma głosami. 

Najbliższa Światowa Konferencja Skautowa 
odbędzie się w stolicy Azerbejdżanu – Baku. 
Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla ZHP, 
bo to tam właśnie zostanie podjęta decyzja, 
która narodowa organizacja skautowa 
otrzyma prawa do organizacji Światowego 
Jamboree Skautowego w 2023 roku.

2018 - Zlot Stulecia ZHP
Na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku świętować 
będziemy 100-lecie naszej organizacji. To doskonała 
okazja by na narodowym jamboree spotkać się w gro-
nie ponad 15 000 harcerzy. Zlot „Stulecia” będzie miej-
scem podsumowania relizacji kierunków programo-
wych 2014-2017 - na ich kanwie zbudowany zostanie 
atrakcyjny i angażujący program edukacyjny zlotu. 

Jeżeli w 2017 roku uzyskamy prawo do organiza-
cji światowego jamboree to wydarzenie będzie miało 
status „imprezy poprzedzającej”. Oznacza to, że roz-
wiązania organizacyjne i logistyczne oraz związane 
z budową oferty programowej będą opierały się na 
mechanizmach analogicznych, jak na światowym 
jamboree. 

Zlot Stulecia ZHP będzie największym zlotem narodo-
wym od czasu zlotu ZHP przeprowadzonego w Krako-
wie w 2010 r.
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2021 - Eurojam
15 000 skautów z całej Europy przyjedzie do Polski 
na wyjątkowe spotkanie. Eurojam będzie wydarze-
niem testowym dla światowego jamboree, ale przede 
wszystkim okazją do wspólnej skautowej przygody dla 
młodych Europejczyków.

Poprzednia impreza europejskiego WOSM pod marką 
„Eurojam” odbyła się w roku 2005 w Hrabstwie Essex 
w Wielkiej Brytanii i była imprezą, która poprzedziła 
Światowe Jamboree Skautowe 2007.

Eurojam będzie trwał osiem dni i odbędzie się w sierp-
niu 2021 r. Program edukacyjny będzie adresowany do 
skautów w wieku 13-17 lat i obejmie m.in. aktywno-
ści związane ze służbą na rzecz społeczności lokalnej, 
europejskie wyzwania rozwojowe. Szczegółowy pro-
gram Eurojam będzie przygotowany wspólnie ze skau-
tami z krajów Europejskiego Regionu WOSM.

2023 - 25. Światowe 
Jamboree Skautowe
Jeżeli podczas konferencji w Baku otrzymamy prawo 
do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego, 
to na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. do Polski przyje-
dzie ponad 40 000 skautów z całego świata by wspól-
nie wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. 

To nasze wspólne marzenie. Aby je spełnić, wiele 
ciężkiej pracy przed nami. Światowe Jamboree Skau-
towe będzie okazją do pokazania całemu światu, jak 
ważną i potrzebną rolę odgrywa skauting w wychowa-
niu młodych ludzi i tworzeniu lepszego świata, oparte-
go na ideach braterstwa i pokoju ponad narodami. 



Kandydując na organizatora Światowego Jamboree Skau-
towego w 2023 roku powinniśmy nadal się rozwijać. Budo-
wać zaplecze i gromadzić doświadczenie niezbędne do 
przeprowadzenia tak dużego przedsięwzięcia. W tym celu 
powinniśmy jednocześnie udoskonalać już istniejące narzę-
dzia i odkrywać nowe. Naszym celem powinna być elimi-
nacja niedociągnięć, z którymi się dziś borykamy. 

Związek Harcerstwa Polskiego ciągle się rozwija. W ostat-
nich latach, dzięki skrupulatnej pracy podnieśliśmy jakość 
naszego programu wychowawczego, kształcenia kadry, 
zarządzania finansami oraz rozwinęliśmy współpracę 
z innymi skautami na arenie międzynarodowej. Podnosząc 
standardy swoich działań równocześnie na wielu płaszczy-
znach otrzymujemy widoczne rezultaty przekładające się 
na ogólne umocnienie jakości pracy organizacji.

Rozpoczęliśmy podróż w dobrym kierunku.
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Masz pytanie na temat kandydatury?
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