
Warszawa, 16 grudnia 2016 r. 

 

Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Harcerstwa  

w Polsce i Poza Granicami Kraju 

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu          

do Spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. Rozpoczęło się ono uroczystym 

przekazaniem na ręce przewodniczącego Zespołu, senatora Kazimierza Wiatra, 

Betlejemskiego Światła Pokoju z hasłem ,,Odważnie Twórzmy Pokój", przyświecającym 

tegorocznej sztafecie. Po raz kolejny harcerze są strażnikami światła, które symbolizuje 

nadzieję i pokój między narodami. 

Przewodniczący Zespołu przywitał przybyłą na spotkanie Druhnę hm. Małgorzatę 

Sinicę - Naczelnika ZHP oraz Druha hm. Pawła Chmielewskiego – Skarbnika ZHP. 

Przewodniczący Zespołu poprosił przybyłą na spotkanie Druhnę hm. Małgorzatę Sinicę - 

Naczelnika ZHP o przedstawienie aktualnej kondycji organizacji i przybliżenie członkom 

Zespołu działalności i planów na przyszłość Związku Harcerstwa Polskiego. 

Druhna Naczelnik rozpoczęła od kwestii finansowej. Dzięki konsekwentnej realizacji 

założeń ,,Planu stabilizacyjnego finansów szczebla centralnego ZHP" udało się 

stowarzyszeniu nie tylko uniknąć ogłoszenia upadłości, ale także znacznie zredukować 

istniejące zadłużenie. Hm. Małgorzata Sinica stwierdziła, że obecnie organizacja jest 

finansowo bezpieczna, po czym przeszła do omówienia jej założeń.  

,,Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go                   

we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań" (cytat  

z harcerskiej publikacji). Aby tak się stało ZHP, na przestrzeni lat 2012 - 2017, realizuje 

strategię pięciu kierunków. Są to: 

1) dobry program drużyny; 

2) prosta dokumentacja eZHP; 

3) motywowanie i promowanie kadry ZHP; 

4) jawność i czytelność finansów; 

5) analiza struktury związku. 

Wszystkie te elementy są realizowane z drużynowym w centrum zainteresowania całej 

organizacji. I tu Druhna Naczelnik wyraziła potrzebę wsparcia finansowego, tak aby było 

możliwe pokrycie kosztów kursów, szkoleń i ustawicznego dokształcania liderów. Potrzebne 

są również środki na wsparcie prawne, ubezpieczenia i bazy harcerskie, ażeby przedstawiały 

one godne warunki. Własnym sumptem stowarzyszenie oferuje drużynowym pomoc  

i inspirację w postaci Centralnego Banku Pomysłów i Wydziału Inspiracji Programowej,  



z których instruktorzy mogą czerpać szeroko wszelkie materiały i podpowiedzi przydatne  

w realizacji metody harcerskiej.  

Następnie Druhna Naczelnik ZHP przeszła do planów organizacji. Obok 

pomniejszych wydarzeń, bardzo ważną dla stowarzyszenia będzie Światowa Konferencja 

Skautowa - Baku 2017, ponieważ w jej trakcie zostanie podjęta decyzja, która narodowa 

organizacja skautowa otrzyma w 2023 roku prawo do przygotowania 25. Światowego 

Jamboree Skautowego. ZHP aspiruje do tych praw, gdyż - jak podkreśliła Druhna Naczelnik - 

zorganizowanie zlotu dla ponad 40.000 skautów z całego świata ,,pozwoli wejść 

stowarzyszeniu na zupełnie inny poziom świadomości społecznej". Stanowi to ogromne  

i trudne wyzwanie, wymagające wsparcia. Zastanawiano się w jakiej formie mógłby włączyć 

się w to Parlamentarny Zespół do Spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. 

Druhna Naczelnik ZHP poprosiła również o rozważenie podjęcia prac nad projektem 

ustawy o harcerstwie. Ponadto zaproponowała, aby ustawowo, podobnie jak wprowadzona 

ustawą z 2014 roku ochrona znaku Polski Walczącej, Krzyż Harcerski stał się symbolem 

prawnie chronionym.  

Życząc wszystkiego dobrego w Nowym Roku oraz pomyślnej realizacji planów, 

Przewodniczący Zespołu Kazimierz Wiatr zakończył spotkanie. 

 

(A.D.) 


