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Tworzyć przyszłość, działać w teraźniejszości, pamiętać o przeszłości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjęta na XI Zjeździe Zwykłym Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice w dniu 21.09.2019 r. 



MISJA ZHP 
 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez 
stawianie wyzwań. 
 
MISJA HUFCA 
 
Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich jest wspólnotą drużynowych i instruktorów, miejscem współpracy, 
wymiany doświadczeń oraz rozwoju każdej jednostki, poprzez stworzenie warunków do ich pomyślnego działania. Zadaniem władz 
hufca jest szkolenie nowej kadry i wprowadzanie harcerstwa do tych miejsc, gdzie ono jeszcze nie funkcjonuje – tak aby każdy młody 
człowiek miał szansę przeżyć harcerską przygodę. Komenda Hufca pełni rolę wspierającą, wspomaga drużynowych i komendantów 
szczepu w realizacji misji ZHP poprzez pozyskiwanie środków finansowych na ich działalność, szkolenia funkcyjnych oraz pomoc w 
organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.  Hufiec oraz wspólnota instruktorska współdziałają dla dobra każdej jednostki, 
wspomagając drużynowych w ich pracy wychowawczej, zgodnie z wartościami i ideałami harcerskimi oraz  obowiązującymi 
standardami Związku Harcerstwa Polskiego. 
 
WIZJA HUFCA 
 
W 2023 roku Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich swoim obszarem zajmuje tereny gmin Czechowice-
Dziedzice, Bestwina oraz powiatu pszczyńskiego. 
Posiada dobrą i przejrzystą sytuację finansową, ma zapewnione środki na działalność statutową. Hufiec posiada skuteczny system 
pozyskiwania środków. 
Kadra hufca jest zintegrowana i zmotywowana do działania, a zespoły instruktorskie współdziałają razem z Komendą Hufca wspierając 
młodych drużynowych w pracy wychowawczej. Kadra instruktorska oraz funkcyjni są przeszkoleni do pełnionych ról w teraźniejszości 
oraz przyszłości. Są wychowani następcy. 
Hufiec wypracował skuteczną strategię zarządzania. Poszczególne zespoły instruktorskie posiadają jasno określone kompetencje, 
współpracują oraz uzupełniają się w działaniu. Istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy kadrą. 
Baza Obozowa w Podlesicach jest po modernizacji – postawiono nowy kontener sanitarny WC, wyremontowano umywalnię tzw. 
„czyścioch” oraz wagon kuchenny. Została również wyremontowana stołówka. Wdrożono plan ewakuacyjny bazy, placówka 
współpracuje ze Strażą Pożarną w Zawierciu, Policją oraz GOPR stacjonującym w Podlesicach. Celem tych działań jest zmniejszenie 
ryzyka uszczerbku na zdrowiu  uczestników obozu oraz kadry. 
 
 
 
 
 
 



ANALIZA SYTUACJI HUFCA SWOT 
 
 
Mocne strony: 

• własna baza obozowa – atrakcyjne położenie 

• rozwój liczebny hufca 

• powstawanie nowych jednostek 

• budynek hufca wraz z harcówkami 

• tradycja 

• doświadczenie 

• hufcowy ZKK – szkolenie własnej kadry 

• możliwość pozyskiwania grantów 

• rozwijające się środowisko wędrownicze – powstawanie nowych drużyn wędrowniczych 

• KSI + możliwość przeprowadzenia prób na stropień podharcmistrza 

• pozytywny wizerunek Hufca w środowisku lokalnym 

• dobra strona internetowa bazy obozowej w Podlesicach 

• doświadczenie w organizacji imprez 

 

Słabe strony: 

• mała aktywność drużynowych w życiu hufca 

• brak zaangażowania drużyn we współzawodnictwo hufca 

• brak systemu motywacyjnego hufca 

• słaba praca z kadrą 

• mała liczba czynnych instruktorów w życiu hufca 

• słaba komunikacja pomiędzy Komendą Hufca a kadrą 

• słaba Kampania pozyskiwania 1%  na poziomie drużyn 

• mała ilość drużyn specjalnościowych 

• niewykorzystywanie HSW 

• brak odpowiedzialności kadry za Hufiec 

• brak pracy z programem:  hufca, chorągwi i GK 

• słabe wykorzystywanie grantów 

Szanse: 



• przeniesienie siedziby hufca na MOSIR 

• dobre kontakty z władzami miasta 

• przychylność lokalnych mediów 

• współpraca i przychylność rodziców 

• pozyskiwanie grantów 

• pozyskiwanie funduszy z kampanii 1% 

• dogodne położenie miasta ( bliskość gór, wód i lasów) 

• dogodne położenie budynku Hufca ( centrum miasta) 

• rozszerzenie działalności o tereny wiejskie oraz powiaty 

• praca w ZHP pomocą w osiągnięciu awansu zawodowego 

• organizacja czasu wolnego dla niezrzeszonych 

• utrzymanie przyjaznych stosunków w pracy z Chorągwią i dyrektorami szkół 

• dobre stosunki ze służbami porządkowymi 

• promocja Hufca 

• internet w budynku Hufca 

• rozwijająca się baza obozowa 

 

Zagrożenia: 

• brak odpowiedzialności młodych osób za Hufiec 

• zmniejszająca się liczba czynnych instruktorów z doświadczeniem 

• wysokie koszty utrzymania budynku 

• słaba  komunikacja 

• mała konsekwentność 

• brak terminowości 

• brak następców na niektórych funkcjach 

• obawa przed konsekwencją bycia wychowawcą i brania na siebie odpowiedzialności 

• potrzeba modernizacji bazy obozowej 



PRZEWAGA STRATEGICZNA 

 

Hufiec ZHP Czechowice – Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich jest stowarzyszeniem wychowawczym, działającym na terenie 

miasta i gminy Czechowice – Dziedzice, gminy Bestwina, Goczałkowice oraz powiecie pszczyńskim. Współpracuje ze szkołami, 

instytucjami oraz władzami miasta Czechowice-Dziedzice, Pszczyna oraz z władzami gminy Bestwina i wójtem Goczałkowic-Zdrój. 

Atutem hufca jest posiadanie własnej bazy obozowej, która od paru lat ma pełne obłożenie podczas Harcerskiej Akcji Letniej. Hufiec 

stara się aby program był atrakcyjny, stale udoskonalany i dostosowywany do potrzeb młodego człowieka. Dobra kondycja finansowa 

pozwala nam na realizację projektów, sprawną działalność jednostek oraz modernizację bazy obozowej hufca. 

 

OBSZARY STRATEGICZNE 

 

Strategia rozwoju Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice tworzona jest w oparciu o następujące obszary strategiczne: 

• Program 

• Praca z kadrą 

• Zarządzanie 

• Finanse 

• Wizerunek 

 



CELE STRATEGICZNE – PROGRAM I PRACA Z KADRĄ 

 

Obszary ,Praca z Kadrą’ oraz ,,Program’’ zwane dalej ,,obszarami’’ to składowe obszary działań planowania strategicznego rozwoju 

hufca. Oba, ze względu na swój charakter stanowią istotny punkty działań na rzecz rozwoju hufca poprzez kluczą rolę jakim odgrywają 

na tle pozostałych obszarów rozwoju tj. Wizerunku, Zarządzania oraz Finansów. Głównym założeniem obu obszarów jest realizacja 

ich celów podstawowych, mających znaczący wpływ na jakość podejmowanych działań zarówno poszczególnych środowisk jak i 

całego hufca. Ze względu na unikalny charakter stanowią podstawę osiągnięcia efektu synergicznego poprzez wymuszenie w swych 

zamierzeniach współdziałaniach poszczególnych obszarów rozwoju. Cechami niezbędnymi dla obu obszarów są stały podział 

obowiązków, określenie kompetencji przy uwzględnieniu kwalifikacji oraz doświadczenia, zachowanie hierarchii, dokumentowanie 

pracy oraz bezosobowy stosunek do realizowanych działań. 

 

PRACA Z KADRĄ 

 

,,Jak udaje się łączyć Druhowi obowiązki harcerskie, rodzinne i zawodowe? - To proste, bo kiedyś sam wyraziłem szczerą wolę by 

całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i Polsce oraz nieść chętną pomoc Bliźnim’’ - S. Mirowski 

Osiągnięcie stanu w którym, widoczna jest aktywna współpraca poszczególnych środowisk hufca, podejmujących się wspólnych 

działań, wspierana przez płynną wymianę informacji oraz działania podejmowane przez kadrę hufca m. in. umożliwianie rozwoju 

przyszłym jak i obecnym kadrom jednostek, wsparcie ich rozwoju lokalnego oraz konsekwentne realizowanie wszelkich 

podejmowanych działań w celu podniesienia jakości oraz wizerunku zarówno ich jak i Hufca. 

 

CELE: 

1. Usystematyzowanie pracy z kadrą oraz jej konsekwentna realizacja 

2. Umożliwienie drużynowym oraz instruktorom podjęcia działań mających na celu ich rozwój osobisty oraz doskonalenie w obszarze 

pracy metodycznej. 

3. Utworzenie efektywnego systemu motywacyjnego skierowanego na kadry jednostek wewnętrznych hufca. 

 

ZADANIA: 

1.1. Opracowanie i wdrożenie zasad pracy z kadrą 

1.2. Opracowanie harmonogramu pracy z kadrą oraz podjęcie działań mających na celu jego rozpowszechnienie w gronie kadry hufca. 

2.1. Zorganizowanie przynajmniej trzech stałych form szkoleniowych kadry (w tym minimum jednej wyjazdowej). 



2.2. Pozyskanie środków, które docelowo zostaną przeznaczone na wspieranie takich obszarów jak kształcenie kadr drużyn, 

organizację form szkoleniowych, wspieranie inicjatyw szkoleniowych poszczególnych instruktorów hufca. 

3.1. Opracowanie, ujednolicenie oraz konsekwentna realizacja założeń systemu kar i nagród. 

3.2. Organizacja form wyjazdowych skierowanych dla kadr jednostek wewnętrznych hufca oraz akcji cyklicznych w gronie 

instruktorskim. 

3.3. Zwrócenie uwagi na znajomość HSW wśród drużynowych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów metodycznych. 

 

PROGRAM 

 

Prowadzenie rozwoju Hufca zgodnie z ustalonym, konsekwentnie doskonalonym oraz realizowanym planem pracy uwzględniającym 

potrzeby, możliwości oraz wymagania poszczególnych środowisk jak i całej wspólnoty Hufca. 

 

CELE: 

1. Utworzenie atrakcyjnego i wiarygodnego planu pracy hufca uwzględniającego współdziałanie poszczególnych obszarów rozwoju. 

2. Wspieranie kadr jednostek wewnętrznych hufca poprzez oferowanie i organizowanie atrakcyjnych form pracy, akcji oraz wydarzeń 

ułatwiających pracę w poszczególnych obszarach metodycznych. 

3. Usystematyzowanie pracy zarówno hufca jak i jego jednostek wewnętrznych. 

 

ZADANIA: 

1.1. Powołanie Zespołu Programowego odpowiedzialnego za opracowanie, wdrażanie i aktualizowanie planu pracy hufca, przy 

uwzględnianiu potrzeb poszczególnych środowisk. 

1.2. Opracowanie ,,Mapy potrzeb’’, której celem będzie umożliwienie bieżącego wspierania poszczególnych środowisk hufca dzięki 

płynnej i szybkiej wymianie informacji oraz budowaniu świadomości dotyczącej działań podejmowanych przez te środowiska. 

2.1. Opracowanie rocznego harmonogramu pracy hufca uwzględniającego jego elementy stałe oraz zmienne, jak również utrzymanie 

wysokiej jakości oferowanych wydarzeń poprzez zaangażowanie grona instruktorskiego hufca jego realizację. 

2.2. Zorganizowanie w roku harcerskim przynajmniej dwóch atrakcyjnych form stałych (rajdy, biwaki, wyjazdy, eventy) oraz licznych 

form zmiennych (akcje środowiskowe, projekty, wyjazdy i inne wg potrzeb środowisk). 

3.1. Opracowanie i wdrożenie realnych procedur pracy programowej. 

3.2. Wprowadzenie atrakcyjnego systemu motywacyjnego mającego na celu podniesienie jakości poszczególnych wydarzeń oraz 

zaangażowanie w ich przygotowanie oraz realizację członków kadr poszczególnych jednostek wewnętrznych. 

 



CELE STRATEGICZNE – ZARZĄDZANIE 

 

Obszar zarządzanie jest jednym z podstawowych elementów strategii hufca. Bez przejrzystych i jasno określonych zasad, kompetencji 

poszczególnych zespołów oraz członków komendy hufca może dojść do niespójności w zakresie rozwiązań metodycznych, 

organizacyjnych i finansowych. Obszar ten  oddziałuje na pozostałe obszary: wizerunek, finanse, praca z kadrą, program.  

Odpowiednie wdrożenie systemu motywacyjnego i pracy z kadrą uwzględnia przygotowanie do pełnionych funkcji, wsparcie, 

szkolenie oraz ewaluację. Efektywne zarządzanie finansami i majątkiem ZHP jest kluczem do sprawnej i stabilnej działalności hufca 

oraz poszczególnych jednostek. Dokumentowanie bieżących wydarzeń hufca, prowadzenie skutecznych promocji na zewnątrz, 

współpraca pomiędzy zespołem promocji a komendą hufca oraz pozostałymi zespołami jest kluczem do wzmacniania pozytywnego 

wizerunku hufca. 

 

CELE: 

1. Ulepszenie przepływu informacji oraz komunikacji pomiędzy Komendą Hufca a kadrą  hufca oraz poszczególnymi środowiskami 

2. Zwrócenie szczególnej uwagi na jawność decyzji podejmowanych przez władze hufca oraz stałe informowanie o nich 

drużynowych, instruktorów. 

3. Opracowanie zakresu obowiązków do poszczególnych funkcji oraz umów z nimi związanych. 

4. Włączenie młodych instruktorów i doświadczonych wędrowników do pracy w  poszczególnych zespołach. 

5. Włączenie doświadczonych i starszych  instruktorów w pracę hufca -  współpraca z kręgami instruktorskimi. 

6. Wprowadzenie minimalnej liczby zespołów do sprawnej obsługi hufca. 

7. Szkolenie funkcyjnych hufca do pełnienia poszczególnych funkcji  w wyniku udziału w warsztatach i szkoleniach - wychowanie 

następców. 

8. Przestrzeganie regulaminów uchwalonych przez Komendę  Hufca oraz jej decyzji -  konsekwencja w działaniu. 

 

ZADANIA: 

1. Stworzenie systemu przepływu informacji pomiędzy komendą hufca a kadrą, poszczególnymi jednostkami. 

2. Bieżące informowanie o pracy komendy hufca oraz podjętych działaniach i decyzjach poprzez publikację na stronie internetowej, 

odprawy funkcyjnych. 

3. Stworzenie dokumentu zawierającego jasno sprecyzowane kompetencje, obowiązki poszczególnych członków komendy hufca 

oraz zespołów wraz z oczekiwaniami względem siebie 

4. Konsekwentne realizowanie założeń systemu motywacyjnego hufca i pracy z kadrą.. 



5. Organizacja szkoleń, zachęcanie kadry hufca do udziału w szkoleniach na poziomie chorągwianym i centralnym, dofinansowania 

szkoleń. 

6. Monitoring i analiza podjętych działań. 

 

 

CELE STRATEGICZNE – FINANSE 

 

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale niestety bez nich nie można zrealizować ciekawych projektów, niezbędnych elementów 

programu. W tym obszarze nie tylko jest istotna sama istota finansów, ale i też forma pozyskiwania środków na realizację działań 

statutowych. 

 

CELE: 

1. Opracowanie i wdrożenie zasad finansowania podstawowych zadań statutowych z naciskiem na składkę członkowską wśród 

jednostek Hufca. 

2. Regularne pozyskiwanie dotacji i funduszy na działalność jednostek i hufca, pozyskiwanie środków na remont bazy. 

 

 

ZADANIA: 

1.1. Opracowanie poradników dla drużynowych i instruktorów. 

1.2. Regularna praca ze składką członkowską. 

1.3. Pomoc w komunikacji z rodzicami ws. składek. 

2.1. Warsztaty z pozyskiwania finansów dla instruktorów i drużynowych. 

2.2. Praca ze zbiórkami publicznymi. 

2.3. Pozyskanie sponsorów i finansów na remont bazy. 

2.4. Pozyskiwanie grantów i innych dotacji. 

 

CELE STRATEGICZNE – WIZERUNEK 

 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Wizerunek jest jednym z obszarów strategicznych, na którym również należy się skupić w rozwoju hufca. 

O harcerstwie musi być głośno! W dzisiejszych czasach (niestety) nie widniejesz w „sieci” - nie istniejesz. Będąc organizacją 

wychowawczą dla dzieci i młodzieży, Hufiec musi „pójść” z duchem czasu. Ale w tej nagonce na widoczność w sieci, nie można 



zapominać o wizerunku w społeczności lokalnej (na żywo) oraz przede wszystkim o wartościach wynikających z Prawa i 

Przyrzeczenia Harcerskiego. 

 

CELE: 

1. Zostawić świat po sobie lepszym niż się go zastało, poprzez poprawę, przypomnienie wizerunku Hufca w społeczności lokalnej oraz 

w Chorągwi Śląskiej. 

2. Zmiana strony Hufca. 

 

ZADANIA: 

1. Organizacja zlotu z okazji 45-lecia Hufca, będący okazją do promocji harcerskiego stylu i wychowania. 

2. Organizacja zlotu z okazji 40-lecia Bazy Hufca w Podlesicach – promocja aktywnego stylu życia, 

3. Zobowiązanie Komendanta i Skarbnika do udziału w odprawach komendantów i skarbników w Chorągwi Śląskiej. 

4. Przeniesienie strony Hufca na inny serwer i dopasowanie szablonu do obecnych standardów tworzenia witryn www. 

5. Przypomnienie czym jest wizerunek u młodych funkcyjnych, instruktorów (przykład idzie z góry). 

6. Promocja imprez hufcowych i działań jednostek hufca w społeczności lokalnej. Chwalimy się tym, że jesteśmy i działamy! 

 


