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Misja ZHP 

 Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego 

człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 

charakteru przez stawianie wyzwań. 

 

1. Aktualna sytuacja Hufca – Informacje ogólne 

 Hufiec Kolno działa na terenie Powiatu Kolneńskiego. Hufiec posiada 

własną siedzibę: Marii Dąbrowskiej 4. Posiada również własną stanicę 

harcerską w Koźle. 

 Aktualna sytuacja hufca jest ciężka. Hufiec ma spore zadłużenie 

względem Chorągwi Białostockiej z tytułu składek harcerskich. Zadłużenie 

wzrosło z powodu zaniedbania ściągalności składek.  

 Stan ilościowy hufca tworzy 10 drużyn. 7 jednostek harcerskich, 1 

wędrownicza, 2 wielopoziomowe. Z racji małej ilości członków, wiele drużyn 

pracuje na niezadowalającym poziomie i wymaga natychmiastowej 

interwencji.  

 Przy hufcu ciężko o prawidłowe działanie różnych komisji np. stopni 

instruktorskich i HKSW. Panuje nieporządek w dokumentach hufca – 

ewidencja, składki harcerskie, dokumenty komisji.  

 Zmiana komendy hufca jest szansą na ponowny rozwój hufca. 

 

2. Analiza 

2.1. Złe strony hufca: 

2.1.1.  Zadłużenie hufca; 

2.1.2.  Mała liczba członków;  

2.1.3.  Brak wykwalifikowanej kadry; 



2.1.4.  Brak naborów; 

2.1.5.  Brak Zespołu Kadry Kształcącej; 

2.1.6.  Brak HAZ i HAL; 

2.1.7.  Brak współpracy z innymi hufcami i chorągwią; 

2.1.8.  Brak promocji harcerstwa w Kolnie; 

2.1.9.  Zła praca Komisji działających przy hufcu; 

2.1.10. Brak wszystkich pionów wiekowych; 

2.1.11. Niewykorzystywanie w pełni narzędzi metodycznych – stopnie, 

sprawności; 

2.1.12. Brak współzawodnictwa drużyn; 

2.1.13. Istnienie ogólnej zawiści i niechęci do innych członków hufca; 

2.1.14. Brak odpowiedzialności i udziału ze strony komendy; 

2.1.15. Źle funkcjonujące relacje Komendant – Kadra hufca, 

drużynowi; 

2.1.16. Brak podziału obowiązków w hufcu; 

2.1.17. Ograniczona do minimum liczba spotkań kadry; 

2.1.18. Nieporządek w dokumentacji hufca – rozkazy, ewidencja, 

dokumenty komisji. 

2.2. Dobre strony hufca: 

2.2.1.  Kilka osób chętnych do pracy; 

2.2.2.  Młoda kadra; 

2.2.3.  Wsparcie ze strony Gminy i Miasta (możliwość uzyskania miejsc 

na zbiórki i dofinansowań); 

2.2.4.  Współpraca i wsparcie ze strony Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie i Komendy Powiatowej Policji 

w Kolnie; 

2.2.5.  Chęć zdobywania wiedzy i szkolenia się przez harcerzy w hufcu; 

2.2.6.  Dobrze zlokalizowana i dostępna siedziba hufca; 

2.2.7.  Bardzo dobra współpraca z Parafią Św. Anny w Kolnie. 

 



3. Wizja Hufca Kolno 

 Liczba członków w naszym hufcu wzrośnie dzięki przeprowadzonym 

akcjom naborowym. Ludzie ukończą różnego rodzaju kursy umożliwiające 

ich dalszy rozwój. Komisje działające przy hufcu zaczną działać na 

zadowalającym poziomie. Zdobywane będą też w drużynach  stopnie 

harcerskie oraz sprawności. W ewidencji hufcowej zacznie panować porządek 

i będzie ona systematycznie uzupełniana. Uporządkujemy dokumenty 

hufcowe. Zamkniemy wszystkie nieaktualne sprawy. Poprawimy ściągalność 

składek w hufcu i stworzymy przejrzysty i dostępny dla każdego system 

opłacania składek.  

 

4. Cele główne 

4.1.  Współpraca z organami władzy lokalnej i terytorialnej. 

4.2.  Współpraca z dyrekcjami szkół, ośrodkami kultury oraz rodzicami 

harcerzy będzie naturalnym elementem pracy drużyn harcerskich i 

gromad zuchowych, tworząc w ten sposób tandem wychowawczy. 

4.3.  Naprawa niedziałających dotychczas mechanizmów pracy hufca 

(ewidencja, dokumentacje, komisje). 

4.4.  Skutecznie przeprowadzone akcje naborowe.  

4.5.  Poprawa sytuacji finansowej hufca. 

4.6.  Działalność instruktorska będzie atutem w pracy z samorządami, 

szkołą i rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży.  

4.7.  Instruktorzy hufca będą dążyć do poprawy pracy w drużynach 

harcerskich i gromadach zuchowych.  

4.8.  Wzmocnienie pracy z kadrą instruktorską i drużynowymi 

umożliwiając im rozwój umiejętności organizacyjnych i programowych. 

4.9.  Utrzymanie pozytywnego wizerunku hufca wśród władz i 

społeczności lokalnej. 

4.10. Stworzenie odpowiednich warunków do integracji środowisk 

harcerskich. 

4.11. Uaktualnienie obowiązujących regulaminów i przepisów w hufcu.  



5. Program 

5.1. Kontynuowanie dotychczasowych imprez ogólnohufcowych. 

5.2. Stworzenie nowych propozycji programowych do pracy w drużynach 

harcerskich i gromadach zuchowych. 

5.3. Korzystanie z dostępnych form programowych proponowanych przez 

chorągiew i główną kwaterę. 

5.4. Zorganizowanie wsparcia programowego dla drużynowych 

(Centralny Bank Pomysłów). 

5.5. Uwzględnianie technik harcerskich w programach drużyn, zlotów, 

obozów, kursów, itp.  

5.6. Zorganizowanie specjalnych zespołów odpowiedzialnych za 

wspieranie drużynowego i drużyny.  

5.7. Tworzenie programów opartych o tradycje i uniwersalne wartości, 

realizowanych w drużynach, służący wychowaniu członków 

organizacji. 

5.8. Poprawa jakości pracy drużyn.  

5.9. Prowadzenie kontroli w drużynach w celu poznania sposobów 

zarządzania nimi i ewentualnej pomocy.  

 

6. Wizerunek i Promocja 

6.1. Prowadzenie na bieżąco strony internetowej hufca. 

6.2. Promowanie działań hufcowych na portalach społecznościowych: 

facebook.pl (funpage, grupy zamknięte). 

6.3. Umacnianie pozycji hufca w środowisku lokalnym poprzez działania 

na rzecz tego środowiska. 

6.4. Wyzbycie się wizerunku „nieharcerskiej postawy” członków hufca. 

6.5. Spójne działania kadry i członków hufca, promujące przedsięwzięcia 

hufca. 



7. Finanse 

7.1. Pozyskiwanie środków finansowych na działanie hufca z 1% 

podatku, dotacji z Urzędu Miasta Kolno, organizację Zielonych Szkół 

na Bazie Harcerskiej w Koźle. 

7.2. Utrzymanie płynności finansowej hufca. 

7.3. Opracowanie sprawniejszego systemu ściągalności składek 

harcerskich w drużynach i od instruktorów hufca. 

7.4. Opracowanie mechanizmów i sposobów pracy ze składką 

członkowską na poziomie drużyna – hufiec. 

7.5. Opracowanie i wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji 

majątku trwałego i sprzętu drużyn. 

7.6. Wprowadzenie czytelnych rozwiązań informujących drużynowych i 

instruktorów o sytuacji finansowej hufca. 

7.7. Opracowanie projektów systematycznego pozyskiwania funduszy na 

program, kształcenie oraz  HAL i HAZ. 

 

8. Kształcenie 

8.1. Dążenie do utworzenia Zespołu Kadry Kształcącej w hufcu. 

8.2. Uczestnictwo drużynowych i instruktorów w formach 

kształceniowych organizowanych przez Chorągwiany Zespół Kadry 

Kształcącej. 

8.3. Zorganizowanie kształcenia zastępowych i przybocznych na szczeblu 

hufca, które będzie ważnym wyznacznikiem w pracy w hufca.  

8.4. Wsparcie w kształceniu Komisji Stopni Instruktorskich i HKSW.  

8.5. Budowanie silnego grona kadry, które czuje się współodpowiedzialne 

za hufiec. 

8.6. Przyrost ilości kadry w hufcu. 

8.7. Stworzenie systemu motywacyjnego dla kadry tak, aby chętnie 

pełniła służbę instruktorską.  

8.8. Stworzenie doświadczonym instruktorom pola służby na rzecz 

społeczności hufca tak, aby czerpać z ich doświadczenia.  



9. Organizacja i zarządzanie 

9.1. Stworzenie Biura hufca. 

9.2. Prowadzenie bieżącej dokumentacji hufca. 

9.3. Organizowanie cyklicznych spotkań kadry instruktorskiej z 

komendą hufca i spotkań komendy hufca przynajmniej raz na 

kwartał. 

9.4. Wprowadzenie dyżurów w hufcu przynajmniej jeden raz w tygodniu. 

9.5. Przeprowadzenie spisu inwentarzowego hufca i Bazy Harcerskiej w 

Koźle. 

9.6. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów drużyn na poziomie 

hufca. 

9.7. Przygotowanie drużynowych do pracy z ewidencją elektroniczną. 

 

10. Ocena i kontrola realizacji celów i  zadań  

10.1. Wszystkie główne cele i zadania stawiane przez Plan Rozwoju i 

Program Pracy Hufca ZHP Kolno podlegać będą systematycznej 

kontroli i ocenie.  

10.2. Co pół roku na zbiórkach komendy i instruktorów będą 

dokonywane oceny realizacji niniejszego Planu, wskazanie porażek i 

osiągnięć jak również sugerowanie wprowadzenia korekt do jego 

realizacji. 



11. Harmonogram 

 

Data Zadanie/ temat Cele Forma Wykonawca Inne 

L
is
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p
a
d
 

11 
Obchody Święta 

Niepodległości 

Uczczenie rocznicy 

odzyskania przez 

Polskę 

Niepodległości 

Msza Święta i 

przemarsz 

ulicami miasta 

  

11 
Złaz + Bieg 

Niepodległościowy 

Nauczenie lub 

sprawdzenie 

wiedzy z tematyki 

harcerskiej i 

historycznej 

Bieg terenowy   

20 
Zjazd Wyborczy 

Hufca ZHP Kolno 

Wybory Komendy 

Hufca ZHP Kolno 
Zjazd   

20 

Nocowanie w 

Centrum Kultury 

Gminy Kolno w 

Koźle. 

Zbiórka kwartlana 

Przekazanie 

informacji 

podjętych  na 

zjeździe ustaleń. 

Integracja 

środowisk 

harcerskich. 

Zamknięcie 

sezonu na Bazie 

Harcerskiej. 

Biwak   



 

G
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d
z
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12

-

13 

Zlot Mikołajkowy 

Integracja 

środowiska 

naszego hufca 

Zlot 

Joanna 

Patalan, 

Magda Kajko, 

Martyna 

Fankulewska 

D
o
k
a
rm

ia
n

ie
 z

w
ie

rz
ą
t 

p
o
 u

z
g
o
d
n

ie
n
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 z
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a
d
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ś
n
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tw

e
m

 

L
o
d
o
w

is
k
o
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o
ż
e
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o
 

 

 Robienie stroików 

Przygotowania do 

Betlejemskiego 

Światła Pokoju 

Zajęcia 

praktyczne 
 

 
Betlejemskie 

Światło Pokoju 

Rozniesienie do 

instytucji jak i dla 

mieszkańców 

miasta BŚP 

Zbiórka 

terenowa 
Bartek Krupa 

 Wigilia Hufcowa  Wieczornica Bartek Krupa 

S
ty

c
z
e
ń

 

10 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej 

Pomocy 

Pomoc przy 

organizacji finału 

w Kolnie oraz 

kwesta uliczna na 

cele charytatywne 

Kwesta   

L
u
ty

 

 
Dzień Myśli 

Braterskiej 

Obchodzenie Dnia 

Myśli Braterskiej 

oraz integracja 

środowisk w hufcu 

Biwak   

M
a
rz

e
c
 

 
Ogólnopolski Zlot 

Druha Szarego 

Integracja 

środowisk 

harcerskich oraz 

przybliżenie 

harcerzom z 

naszego hufca 

postaci ks. 

Kazimierza 

Lutosławskiego 

Biwak 
Hufiec ZHP 

Łomża 
 

 Zbiórka kwartalna     



K
w

ie
c
ie

ń
 

 

Biwak 

kwatermistrzowski 

na Bazie 

Harcerskiej w 

Koźle 

Przygotowanie 

Bazy Harcerskiej 

do sezonu 

Zajęcia 

fizyczne 

Kwatermistrz 

Hufca 

S
p
rz

ą
ta

n
ie

 l
a
s
ó
w

 p
o
 u

z
g
o
d
n

ie
n
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a
d
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ś
n
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e
m

 

M
a
j 

3 Obchody 3 Maja 

Uczczenie rocznicy 

uchwalenia 

Konstytucji 

Msza Święta i 

przemarsz 

ulicami Kolna 

 

 
Piknik Majowy 

Drużyn 

Integracja 

środowisk naszego 

hufca 

Biwak  

 Zielone Szkoły 

Organizacja 

Zielonych Szkół na 

Bazie w Koźle dla 

pobliskich szkół 

Zajęcia 

ruchowe 
Wszyscy 

C
z
e
rw

ie
c
 

 
Zielone Szkoły 

 

Organizacja 

Zielonych Szkół na 

Bazie w Koźle dla 

pobliskich szkół 

Zajęcia 

ruchowe 
Wszyscy 

 Zbiórka kwartlna    

L
ip

ie
c
 

 HAL    

S
ie

rp
ie

ń
 

 HAL    

 


