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OPIS ORGANIZACJI 

 
Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym 
samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy i instruktorów otwartym dla 
wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. ZHP jest członkiem 
światowej rodziny skautowej. Działa zgodnie z zasadami, celami i metodą, 
wprowadzoną przez założyciela skautingu Roberta Baden – Powella oraz rozwiniętą 
przez twórcę harcerstwa polskiego Andrzeja Małkowskiego. 
Na terenie miasta Wadowice funkcjonuje Hufiec Ziemi Wadowickiej, skupiający 
harcerzy z terenu powiatu wadowickiego. Dzięki działalności hufca młodzi ludzie 
mają szansę dojrzewania do odpowiedzialności poprzez wspólne działanie, przygodę, 
harcerski styl życia.  
Obecnie Hufiec Ziemi Wadowickiej zrzesza 390 osób, skupionych w 3 gromadach 
zuchowych, 11 drużynach harcerskich, 7 drużynach starszoharcerskich, 2 drużynach 
wędrowniczych, 1 klubie specjalnościowym i 2 szczepach harcerskich. Wymienione 
jednostki działają w następujących miejscowościach: Brody, Brzeźnica, Jaszczurowa, 
Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Mucharz, Stanisław Dolny, Tomice, Wadowice, 
Zebrzydowice. Mimo dość dużego zasięgu harcerstwa na terenie powiatu 
wadowickiego, stale pozostają szkoły, w których nie ma harcerstwa. Komenda Hufca 
istnieje po to, aby wspierać i inspirować środowiska harcerskie poprzez 
proponowanie szerokiego wachlarza przedsięwzięć programowych i metodycznych. 
Wśród dzieci i młodzieży prowadzimy działalność wychowawczą, posługując się 
charakterystycznymi dla ZHP formami pracy. 
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OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI HUFCA 

 

Hufiec Ziemi Wadowickiej podejmuje następujące działania: 
− prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej; 
− organizuje letni i zimowy wypoczynek przede wszystkim w formach 

wyjazdowych; 
− prowadzi wśród dzieci i młodzieży działalność wychowawczą; 
− prowadzi przedsięwzięcia związane z pozyskaniem środków finansowych na 

działalność programową z funduszy Urzędu Miasta; 
− organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, 

rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury fizycznej  
i sportu. 

 
W działaniu hufiec kieruje się:  
• uczciwością,  
• pomocniczością,  
• stawianiem na jakość,  
• przejrzystością i jawnością działań,  
• konsekwencją działań,  
 
wynikającymi z Strategii ZHP. 



 4

 CELE DZIAŁALNOŚCI HUFCA (MISJA) 
 
Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez 
stawianie wyzwań (Strategia Rozwoju ZHP). Instruktorzy Hufca Ziemi Wadowickiej 
realizują tę misję na terenie powiatu wadowickiego. Wychowanie dzieci i młodzieży 
przy użyciu metody harcerskiej odbywa się w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych – gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszoharcerskich 
oraz wędrowniczych. Zadaniem władz hufca jest: 
 
• stwarzanie warunków do pomyślnego działania tych jednostek oraz szkolenie 
nowej kadry;  
• wprowadzanie harcerstwa do tych miejsc, gdzie ono jeszcze nie funkcjonuje – tak, 
aby każdy młody człowiek miał szansę przeżyć harcerską przygodę; 
• stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, opierając się 
na metodzie wychowawczej i formach pracy właściwych dla harcerstwa, jak również 
na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim; 
• dążyć do wykształcenia ludzi przygotowanych do życia we współczesnym 
społeczeństwie. 
 
 

WIZJA HUFCA W LATACH 2007 – 2011   
 
 
Hufiec, poprzez swoje władze, kadrę, a przede wszystkim przez wykorzystanie 
potencjału drużynowych i innych instruktorów harcerskich, przy pomocy 
sympatyków i przyjaciół, podejmuje działania na następujących płaszczyznach:  
 
 

OBSZAR: PROGRAM 
 
Cel: 
 
Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach  
i drużynach oraz wspieranie działań drużynowych w pracy wychowawczej 
 
Priorytety: 
• dążenie do pełnego wykorzystania metody harcerskiej jaki instrumentów 
metodycznych; 
• organizacja różnych form szkoleniowych z zakresu skutecznej pracy z metodyką 
harcerską; 
• udostępnianie fachowych materiałów metodycznych; 
• stworzenie innowacyjnego programu, odpowiadającego na potrzeby  
i spełniającego oczekiwania dzieci i młodzieży. Program ten powinien skutecznie 
konkurować  z innymi ofertami spędzania wolnego czasu; 
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• angażowanie drużynowych w tworzenie, realizację i ocenę programu hufca 
(wzmacniającego pracę wychowawczą gromad i drużyn);  
• zapewnienie drużynowym dostępu do materiałów, poradników, środków 
niezbędnych do pracy wychowawczej; 
• dążenie do zwiększenia świadomości kadry z zakresu wagi i możliwych do 
podejmowania działań związanych z ciągiem wychowawczym. 
 
  
 

OBSZAR: PRACA Z KADRĄ 
 
Cel: 
 
Przygotowanie kompetentnych i skutecznych instruktorów  
 
Priorytety: 
• stworzenie powszechnego systemu kształcenia i dokształcania, w tym wymiany 
doświadczeń; 
• wykształcenie nawyku systematycznego kształcenia się instruktorów poprzez 
udział w różnorakich formach szkolenia kadry w ZHP; 
• stworzenie systemu motywowania instruktorów. 
 
 
Cel: 
 
Stworzenie sprawnie działającego hufcowego zespołu kadry kształcącej 
 
Priorytety: 
• przygotowanie instruktorów do podjęcia służby kształceniowej, m.in. poprzez 
uczestnictwo w kursie kadry kształcącej; 
• opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania kadry poprzez wsparcie pracy 
drużyn wędrowniczych. 
 
 
 
 

OBSZAR: ZARZĄDZANIE 
 

Cel: 
 
Zwiększenie efektywności zarządzania i działania Hufca Ziemi Wadowickiej 
poprzez kontakty i współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz zwiększenie 
odpowiedzialności młodych ludzi za zarządzanie organizacją 
 
Priorytety: 
• znalezienie sojuszników wśród instytucji, organizacji pozarządowych, sponsorów, 
osób fizycznych; 
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• polepszenie i utrwalenie dobrych relacji z władzami samorządowymi i innymi 
instytucjami publicznymi; 
• zaangażowanie młodych, kompetentnych ludzi w pracę hufca. 
 
 
 

OBSZAR: FINANSE 
 
Cel: 
 
Opracowanie i wdrożenie mechanizmu pozyskiwania środków finansowych na 
działalność statutową hufca oraz wspieranie drużynowych w zakresie zarządzania 
finansami drużyny 
 
Priorytety: 
• poszukiwanie nowych źródeł finansowania; 
• rozszerzenie działalności promocyjnych akcji 1 % i innych akcji zarobkowych 
hufca; 
• pozyskanie sponsorów;  
• organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia dokumentacji finansowej drużyny, 
pozyskiwania środków, pisania grantów; 
• opracowanie i wprowadzenie systemu ściągalności składek harcerskich 
i instruktorskich. 
 
 
 

OBSZAR: WIZERUNEK 
 
Cel: 
 
Wykreowanie dobrej marki Hufca Ziemi Wadowickiej na tle społeczności lokalnej 
 
Priorytety: 
• organizacja cyklicznej imprezy o charakterze masowym dla mieszkańców miasta; 
• nawiązanie stałej współpracy z lokalną prasą oraz telewizją; 
• wypuszczenie do obiegu gadżetów hufca (kubki, długopisy, itp.) w celu lepszej 
promocji, dalsze rozprowadzanie kalendarzy hufca; 
• powołanie kronikarza hufca; 
• zabezpieczenie imprez hufcowych w obsługę prasową i medialną; 
• aktualizowanie na bieżąco strony internetowej hufca; 
• dążenie do zwiększenia liczebności harcerzy biorących udział w uroczystościach 
państwowych; 
• nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami jako naturalnymi sojusznikami 
harcerstwa; 
• kontynuacja współpracy z innymi organizacjami działającymi na terytorium hufca. 
 
 



 7

 
OBSZAR: ROZWÓJ LICZEBNY 

 
Cel: 
 
Liczebne powiększenie hufca  
 
Priorytety: 
• przeszkolenie nowych drużynowych, którzy podejmą pracę w środowiskach, 
gdzie harcerstwo jeszcze nie działa, tzw. „białych plamach”; 
• ogólnohufcowa akcja naborowa; 
• dążenie do zwiększenia liczby członków w gromadach i drużynach hufca; 
• zapewnienie dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom, dostępu do informacji na 
temat harcerstwa działającego na terenie hufca; 
• dążenie do tworzenia szczepów, wspieranie istniejących. 
 
 


