ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

Merytoryczne sprawozdanie z działalności
organizacji pożytku publicznego
za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 r.
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I. Dane o stowarzyszeniu:
1. Nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska
ZHP Chorągiew Wielkopolska działała od 1945 do 2006 roku w strukturach ZHP
jako jedna osoba prawna. Decyzją Zjazdu ZHP 04.12.2005 roku wszystkie chorągwie
zostały zobligowane do uzyskania osobowości prawnej. Od 31 października 2006 roku
Chorągiew Wielkopolska posiada osobowość prawną i nadal realizuje te same cele i
zadania oraz stosuje te same metody i formy pracy jak przed uzyskaniem osobowości
prawnej. Zgodnie z zapisem statutowym nadal jest jednostką organizacyjną Związku
Harcerstwa Polskiego. Teren działania ZHP, Chorągwi Wielkopolskiej pokrywa się z terenem Województwa Wielkopolskiego.
Działalność statutową ZHP Chorągiew Wielkopolska realizuje bezpośrednio oraz
za pośrednictwem 39 jednostek terenowych (Hufce ZHP). Jednostki terenowe realizują
zadania wynikające z Program Rozwoju Chorągwi na lata 2006 – 2010 przyjętego przez
Zjazd Chorągwi 10 czerwca 2006 roku oraz własne zadania określone w Programach
Rozwoju Hufca przyjętych podczas Zjazdów w 2007 roku oraz w rocznych planach pracy hufców.
Chorągiew Wielkopolska ZHP w okresie sprawozdawczym skupiała prawie 12 000
zuchów, harcerzy, wędrowników, starszyzny i instruktorów.
2. Siedziba i adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
3. Data wpisu i numer KRS: 31.10.2006 r. nr 0000266321
22.03.2007 r. – data uzyskania statusu opp
4. REGON: 300429024
5. Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (Komendy Chorągwi):
W skład Komendy Chorągwi wchodzą 4 osoby
Jarosław Rura – komendant chorągwi
Wieńczysław Celer – zastępca komendanta chorągwi, skarbnik chorągwi
Maciej Chmielewski – zastępca komendanta d/s organizacyjnych do 26.01.2009
Janusz Wolski – zastępca komendanta d/s organizacyjnych od 26.01.2009
Ryszard Polaszewski – zastępca komendanta chorągwi d/s programowych
6. Cele statutowe organizacji:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju;
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności,
prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i
przyjaźni;
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- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu
przez cywilizacje, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
7. Działalność pożytku publicznego
Przedmiotem działalności statutowej ZHP, Chorągwi Wielkopolskiej, jako organizacji pożytku publicznego jest:
- Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowowychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.
- Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności.
- Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej
i sportu.
- Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych.
- Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.
- Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury.
- Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających
uzależnieniu dzieci i młodzieży.
- Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie
działalności charytatywnej.
- Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych.
- Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia.
- Promowanie zdrowego stylu życia.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych oraz zadań pożytku publicznego
STAN ZORGANIZOWANIA CHORĄGWI
Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 to terytorialna wspólnota 39 hufców, utworzona z jednostek harcerskich działających na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego (Hufiec Wschowa).
Chorągiew tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez: budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców, inicjowanie i
wzmacnianie działalności programowej i metodycznej, kształcenie kadry instruktorskiej, koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi, współpracę z władzami regionalnymi oraz pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.
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1. Członkowie
Stan członkowski Chorągwi:
ROK

2006

2007

2008

2009

ZHP

134 656

125 297

112 771

107 025

Chorągiew Wielkopolska

14 586

13 738

12 750

12 249

% członków ZHP

10,83 %

10,96 %

11,31 %

11,44 %

W czasie ostatnich czterech lat nastąpił w Chorągwi Wielkopolskiej niewielki spadek liczbowy. Chorągiew nadal stanowi ponad 10% całego Związku i jest obecnie jedną z największych chorągwi w ZHP.

2. Hufce
Hufce są terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych
jednostek organizacyjnych. W założeniach obszar działania hufca powinien odpowiadać podziałowi administracyjnemu kraju i obejmować swoim zakresem gminę, grupę
gmin bądź powiat. W dużych aglomeracjach miejskich dopuszcza się istnienie kilku
hufców na obszarze jednej gminy, wówczas obszar działania hufca powinien pokrywać
się ze strukturą jednostek pomocniczych gminy, bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
W trakcie ostatniego roku w Chorągwi Wielkopolskiej hufce funkcjonowały na terenie prawie wszystkich powiatów. W kilku przypadkach na terenie jednego powiatu
funkcjonowało kilka hufców np. powiat kościański: Hufiec Kościan i Hufiec Śmigiel;
powiat krotoszyński: Hufiec Krotoszyn i Hufiec Koźmin Wielkopolski; powiat gnieźnieński: Hufiec Gniezno i Hufiec Trzemeszno; powiat poznański: Hufiec Poznań-Rejon,
Hufiec Czerwonak i Hufiec Kórnik. Powiatami, na terenie których w chwili obecnej nie
funkcjonują samodzielne hufce są: powiat wrzesiński - wchodzący w skład Hufca Poznań-Rejon, powiat wolsztyński – wchodzi w skład Hufca Wschowa oraz powiat grodziski – wchodzi w skład Hufca Śmigiel.
Zmiany stanu ilościowego w hufcach w latach 2006-2009
(stany ilościowe na 1 stycznia)
Hufiec

2006

2007

2008

2009

Chodzież

238

149

152

160

Czerwonak

210

201

166

150

Gniezno

363

296

265

242

Gostyń

284

273

202

178

Grabów nad Prosną

342

245

252

Grodzisk Wielkopolski

216

242

---

4

---

Jarocin
Kalisz
Kępno

181
409
189

225
391
171

183
278
153

227
326
168

Koło
Konin
Kościan

609
662
343

601
665
338

613
678
350

485
876
261

Koźmin Wielkopolski

222

189

138

151

Kórnik

184

165

162

152

Krotoszyn

273

264

295

281

Leszno

259

311

241

252

Nowy Tomyśl

216

194

263

180

Oborniki Wielkopolskie

242

254

200

167

Opatówek - Powiatu Kaliskiego

518

417

335

466

Ostrów Wielkopolski

385

406

410

242

Piła

304

226

234

206

Pleszew

227

417

210

210

Poznań-Grunwald

321

330

308

310

Poznań-Jeżyce

485

353

365

354

Poznań - Nowe Miasto

517

437

430

477

Poznań-Rejon

868

956

956

912

Poznań-Śródmieście

486

429

398

454

Poznań-Wilda

537

544

628

571

Poznań - Stare Miasto

727

655

689

719

Rawicz

283

241

186

131

Słupca

446

289

156

---

Szamotuły

248

227

256

239

Śmigiel

207

193

224

190

Śrem

300

298

284

260

Środa Wielkopolska

367

312

271

267

Trzcianka

280

294

208

226

Trzemeszno

406

387

343

333

Turek

267

343

321

246

Wągrowiec

189

156

155

173

Wschowa

239

409

466

328

Złotów

424

371

326

351

Komenda Chorągwi i HKŻ Kiekrz

113

13

20

21

14 586

13 738

12 750

12249

Razem
•

Hufiec Grodzisk Wlkp. w grudniu 2007 roku uległ rozwiązaniu
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•

Hufiec Słupca w listopadzie 2008 roku uległ rozwiązaniu

3. Podstawowe jednostki organizacyjne
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP są: gromady, drużyny lub kręgi
skupiające członków zwyczajnych oraz inne jednostki działające na zasadach drużyny
lub kręgu.
Liczbę podstawowych jednostek działających na terenie Chorągwi Wielkopolskiej
w latach 2005-2007 obrazują poniższe tabele:
Gromady zuchowe
Liczba gromad zuchowych
2006
2007
2008
2009
203
192
196
191
Drużyny harcerskie
Liczba drużyn harcerskich
2006
2007
2008
2009
248
231
264
258

Drużyny starszoharcerskie
Liczba drużyn starszoharcerskich
2006
2007
2008
2009
101
94
89
89

Drużyny wędrownicze
Liczba drużyn wędrowniczych
2006
2007
2008
2009
67
79
70
72

Drużyny wielopoziomowe
Liczba drużyn wielopoziomowych
2006
2007
2008
2009
192
188
120
119

Drużyny Nieprzetartego Szlaku
Liczba drużyn NS
2006
2007
2008
57
45
43

2009
41

Drużyny Nieprzetartego Szlaku pracują w hufcach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Kępno, Konin, Kościan, Koźmin Wielkopolski, Kórnik, Krotoszyn, Leszno, Nowy Tomyśl,
Ostrów Wielkopolski, Ziemi Ostrzeszowskiej, Pleszew, Poznań Grunwald, Poznań Je6

życe, Poznań Nowe Miasto, Rawicz, Trzcianka, Trzemeszno, Turek, Wschowa, Złotów.

REALIZACJA PROGRAMU I KSZTAŁCENIE KADRY
ZHP jest organizacją wychowawczą, w której za pomocą metody harcerskiej
wspierany jest proces wychowania zuchów (dzieci 6-10 letnie), harcerzy (10-13 lat),
harcerzy starszych (13-16 lat) i wędrowników (16-25 lat). Działania wychowawcze maja miejsce w podstawowych jednostkach organizacyjnych: gromadach i drużynach.
Hufiec (jednostka terenowa obejmująca swoim działaniem najczęściej jeden powiat) jest wspólnotą drużyn i ma na celu głównie wspieranie działalności drużyn, inspirowanie, pozyskiwanie środków na działalność drużyn, tworzenie wspólnoty, organizację przedsięwzięć integracyjnych, szkoleniowych. W związku z taką strukturą większość przedsięwzięć realizowana jest w drużynach oraz na poziomie hufca. Chorągiew realizuje zadania w zakresie kształcenia kadry, opracowuje i wdraża różne propozycje programowe, organizuje przedsięwzięcia integrujące środowiska hufców.

1. Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.
We wszystkich gromadach i drużynach odbywają się systematyczne zbiórki (raz w
tygodniu), na których realizowany jest program poświęcony różnej tematyce, w tym:
wychowanie patriotyczne, zdrowotne, edukacja ekologiczna, techniki harcerskie, specjalności, itp. Ich celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, duchowego, społecznego i emocjonalnego członków ZHP. Zbiórki drużyn to
nie tylko zajęcia w harcówkach ale również ogniska, gry miejskie, wycieczki, zajęcia
sportowe. Organizowane są również wielodniowe rajdy i biwaki oraz różne formy szkoleniowe. Latem gromady wyjeżdżają na kolonie zuchowe, a drużyny na obozy harcerskie pod namiotami – stacjonarne i wędrowne. W miejscu zamieszkania organizowane
są zajęcia w ramach Nieobozowej Akcji Letniej.
Każda gromada i drużyna realizuje własny plan pracy wynikający z potrzeb członków jednostki i dostosowany do ich wieku. Zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy realizują zadania stopni, zdobywają sprawności i odznaki. W ten sposób stymulowani są do rozwoju. Przy planowaniu pracy drużyny wykorzystują także różne propozycje programowe ZHP.
Rok 2009 był drugim rokiem przygotowań do stulecia harcerstwa – a jego motywem
przewodnim było braterstwo. Drużyny realizowały zadania proponowane przez GK.
Naszym celem na rok 2009 było umocnienie naszej wspólnej więzi, budowanie
wspólnoty w zastępach, drużynach, hufcach, chorągwiach oraz całej Organizacji.
Ważne było również wyjście na zewnątrz – do rodzin, szkół, osiedli.
Propozycja na rok braterstwa podzielona była na pięć etapów:
 nasze podwórko – zastęp, rodzina, przyjaciele (wzmocnienie systemu małych
grup, zadania wykonywane w zastępach; wzmocnienie więzi z rodziną – prze7







2.

kazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do domów rodzinnych, zdobywanie
sprawności wymagających współpracy z rodziną)
nasze osiedle – drużyna, klasa, … (biwaki drużyn, realizacja projektów w najbliższym środowisku, otwarcie na szkołę)
nasze miasto – wspólnota drużyn w szczepach, hufcach, namiestnictwach,
szkole, … (udział w Zlocie Drużynowych, organizacja obozów, zlotów hufców)
nasz kraj – nawiązanie kontaktu z drużynami w Polsce, innymi organizacjami,… (wspólne zbiórki z drużynami z innych organizacji, wspólne biwaki, stworzenie banku drużyn o tych samych nazwach, numerach, bohaterach…)
nasz świat – nawiązanie skautowych kontaktów i przyjaźni (braterskie kartki,
wymiana międzynarodowa …)

Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
Harcerska akcja letnia i zimowa, w tym również akcja nieobozowa, stanowi integralną część działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa
Polskiego. HAL i HAZ organizowane są w formie obozów stałych i wędrownych, kolonii zuchowych, zimowisk, w kraju i poza granicami, biwaków, stanic, pracy zastępów harcerskich i gromad zuchowych NAL i NAZ oraz imprez zimowych i letnich
w miejscu zamieszkania.
Harcerska Akcja Letnia (HAL) w 2009 roku (liczba osób)
Kolonie zuchowe
Obozy harcerskie
Obozy zagraniczne
Kursy Instruktorskie
Razem:

2009
689
7065
73
66
7893

Harcerska Akcja Zimowa (HAZ) w 2008 roku (liczba osób)
Zimowiska wyjazdowe
Dochodzący
Biwaki
Imprezy
Razem:

2009
279
584
118
0
981

3. Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
rozwojem zainteresowań i specjalności.
Większość zadań realizowana jest bezpośrednio w drużynach w postaci realizacji
sprawności, wymagań stopni harcerskich, znaków służb i projektów starszoharcerskich. Na poziomie hufców realizowane są tematyczne festiwale, rajdy, zawody, zloty i
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biwaki rozwijające świadomość ekologiczną oraz propagujące zainteresowania i specjalności.
W ciągu roku zuchy realizują sprawności zespołowe w ramach cykli zbiórek tematycznych poświeconych ekologii - takie jak: „Obrońca czystej wody”, „Ogrodnik”, „Ornitolog”, „Przyjaciel zwierząt”, „Przyrodnik”, „Rolnik”, „Robinson”, „Wodnik Szuwarek”.
Zuchy zdobywają również sprawności indywidualne: „Hodowca kwiatów”, „Meteorolog”, „Ptasi opiekun”, „Zbieracz grzybów”, „Zielarz”. Harcerze i harcerze starsi realizują
zadania stopni harcerskich dotyczące ekologii oraz sprawności: „Przyrodnik”, „Przyjaciel przyrody”, „Znawca przyrody”, „Ekolog”, „Robinson”, Leśny człowiek”, „Trzy pióra”.
Wędrownicy realizują znak służby przyrodzie.
 Większość programów obozów letnich zawiera elementy dotyczące edukacji
ekologicznej. Wykonywane są prace porządkowe terenów leśnych, otoczenia
obozów, sprzątanie plaży, organizowane są zwiady terenowe mające na celu
wyszukanie dzikich wysypisk śmieci, prowadzona jest segregacja śmieci co pozwala na wyrabianie u dzieci prawidłowych nawyków, świadomości konieczności
ochrony środowiska.
 W 2009 roku środowiska harcerskie tradycyjnie już wzięły udział w różnego rodzaju akcjach ekologicznych:
- Dzień Wody (22 marca 2009 roku);
- Dzień Ziemi (22 kwietnia 2009 roku);
- „Sprzątanie Świata” pod hasłem – „Posprzątajmy polskie lasy” (18-20
września 2009 r.).
 W hufcach organizowane są imprezy ekologiczne w formie rajdów.
Rozwój zainteresowań i specjalności odbywa się w wielu dziedzinach i w różnych
formach, główne cele to promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
umożliwienie rozwoju zainteresowań, rozwój sprawności fizycznej, zdobycie wiedzy i
umiejętności w zakresie różnych specjalności, nauka zdrowej rywalizacji, rozwój specjalności harcerskich oraz zdobywanie specjalistycznych uprawnień państwowych.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i specjalności odbywają sie w drużynach na
podstawie całorocznych planów wychowawczych dostosowanych do wieku harcerzy.
W gromadach zuchowych podstawa do rozwoju zainteresowań są cykle sprawnościowe, w drużynach harcerskich są to techniki harcerskie (pionierka, terenoznawstwo,
samarytanka, łączność), w drużynach starszoharcerskich realizowane są projekty
rozwijające zainteresowania harcerzy, w drużynach wędrowniczych program oparty
jest o specjalności i wyczyn.
W każdym hufcu organizowane były imprezy wspierające działania drużyn w zakresie rozwoju zainteresowań. Są to różnego rodzaju rajdy, gry, biegi, imprezy sportowe i kulturalne.
W 2009 roku zorganizowane zostały również imprezy z udziałem harcerzy z całej
chorągwi:
- XXVIi Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na Orientację
„Nietoperz 2009”
- udział reprezentacji wielkopolskiej w XXXVIIi Ogólnopolskim Harcerskim Zlocie
Grunwaldzkim 2009;
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- organizacja Harcerskiej Watry 2009 w Wielkopolsce
- przez cały rok odbywały się kursy pierwszej pomocy prowadzone przez Wielkopolski inspektorat Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

4. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W programach większości obozów i koloni zaplanowano i zorganizowano olimpiady sportowe, mecze piłki nożnej, siatkówki, piłki plażowej, itp. W wielu środowiskach
popularne jest strzelectwo sportowe – zarówno z karabinków pneumatycznych jak i
łucznictwo. Szczególnie popularne wśród harcerzy są biegi na orientację. W lutym
2009 rozegrane zostały już 27 Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na Orientację „Nietoperz 2009”.
W hufcach organizowane są rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Przykładem takich imprez w 2009 roku:
 III Harcerski Turniej Piłki Siatkowej w Mosinie (Hufiec Poznań Rejon) - 24. 10. 2009;
 I Harcerski Turniej Piłki Koszykowej w Mosinie (Hufiec Poznań Rejon) - 23. 05.
2009;
 Turniej Piłkarski „Piast Cup 2009” (Hufiec Poznań Stare Miasto).
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem aktywności fizycznej popularyzowanym
w ZHP jest turystyka. Obejmuje ona wszystkie hufce i środowiska. W Chorągwi Wielkopolskiej propagowaniem turystyki zajmuje sie Inspektorat Turystyczny. W 2009 w
działaniach inspektoratu znalazły się:
 organizacja corocznego Jamboree On The Trail - imprezy dla harcerzy z Wielkopolski podczas której propagowany jest skauting i turystyka;
 stworzenie kalendarza imprez chorągwianych (w tym turystycznych) –
www.kalendarz.zhp.wlkp.pl;
 wydrukowanie folderu turystycznego z opisem regionu oraz baz harcerskich w Wielkopolsce.

5. Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych.
Kształtowanie postaw patriotycznych jest jednym z podstawowych celów wychowawczych w ZHP. Poznawaniu historii i geografii Polski oraz historii harcerstwa jest
na stałe wpisane w plany wychowawcze wszystkich drużyn. Harcerze tradycyjnie w
aktywny sposób uczestniczą w uroczystościach patriotycznych:
- Dzień Pamięci Chorągwi Wielkopolskiej w rocznicę śmierci hm. Floriana Marciniaka
obchodzony uroczyście co roku w końcu lutego w Forcie VII w Poznaniu- 21 lutego
2009 r., trzech instruktorów przy tej okazji otrzymało Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej;
- święto 3 Maja;
- rocznica zakończenia II Wojny Światowej;
- rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego;
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- rocznica wybuchu II Wojny Światowej;
- Święto Niepodległości 11 listopada;
- rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Celem udziału oraz organizacji przedsięwzięć okolicznościowych jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród harcerzy, przybliżenie historii Polski, upowszechnianie tradycji.
Od prawie 20 lat działalność nastawioną na upowszechnianie tradycji i dziedzictwa
narodowego prowadzi Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich, która ma w Chorągwi Wielkopolskiej bardzo silne przedstawicielstwo. Dwa razy w roku przedstawicielstwo organizuje spotkania kadr drużyn grunwaldzkich na terenie Wielkopolski. Kulminacyjnym
wydarzeniem corocznego działania wspólnoty jest zlot na polu bitwy grunwaldzkiej. W
2009 roku XXXVIII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki odbywał sie w dniach 14-19 lipca.
W zlocie uczestniczyły 22 drużyny wielkopolskie.

6. Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.
Jednostki harcerskie współpracują z jednostkami administracji publicznej odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, policji i straży pożarnej. W ciągu całego roku
na terenie całego województwa Harcerska Szkoła Ratownictwa prowadzi kursy pierwszej pomocy, związane ze zdobywaniem przez harcerzy odznaki „Ratownik Medyczny
ZHP”.
W roku 2009 Instruktorzy Inspektoratu Ratownictwa Medycznego poprowadzili
cztery Kursy Pierwszej Pomocy HSR (połaczone ze zdobyciem Brązowej Odznaki RM
ZHP) oraz trzy Kursy Podstaw Pierwszej Pomocy HSR. Inspektorat prowadzi stale
uaktualnianą witrynę internetową, rozpowszechniająca informację o pierwszej pomocy,
Harcerskiej Szkole Ratownictwa, organizowanych kursach.
Obecnie w Chorągwi Wielkopolskiej działają dwie jednostki ratownicze: Harcerska
Grupa Ratownicza „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu i Harcerski Klub Ratowniczy Gniezno.
We wrześniu 2009 roku (18-20.09) inspektorat i HGR zorganizowały w Poznaniu
XI Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie. W zawodach wzięły udział patrole z
całej Polski.
7. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury.
W drużynach i gromadach prowadzone są działania o charakterze kulturalnym ,
związane zwykle z piosenką. Na poziomie hufców odbywają się corocznie festiwale
piosenki, a w niektórych hufcach przeglądy twórczości o charakterze kabaretowym i
teatralnym. W naszej chorągwi działają tez drużyny wyspecjalizowane w działalności
artystycznej. Najbardziej znaną jest Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI” z
Hufca Koło.
Co roku podejmowane są także działania o charakterze duchowym. Takie działania to:
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- Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli Poznańskiej w której połowę statystów stanowią harcerze z Poznania i okolic;
- XII Ogólnopolski Apel Tysiąclecia – Spotkanie Młodych „Lednica 2009” – służbę
harcerską, jak co roku, organizował Hufiec Poznań „Siódemka”;
- Betlejemskie Światło Pokoju – przekazywanie przed świętami Bożego Narodzenia
ognia zapalonego w grocie narodzenia Pańskiego w Betlejem.

8. Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży.
Jednym z celów działania ZHP jest „nieskrępowane kształtowanie osobowości
człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelkich nałogów. Dlatego w programie wychowawczym każdej
drużyny i gromady zawarte są działania wspierające zachowania abstynenckie. Postawą do tych działań jest praca z Prawem Harcerskim.
Dużym programem profilaktyki uzależnień mogą pochwalić się Hufce Miasta Poznania, który był realizowany przy wsparciu finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UM Poznania. W projekcie uczestniczyło 70 drużyn.
Programy profilaktyczne realizowane są również podczas obozów harcerskich i
kolonii zuchowych oraz kolonii dla dzieci z rodzin ubogich oraz z terenów popegeerowskich.

9. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej.
Podstawa harcerskiego systemu wychowawczego jest kształtowanie aktywnych
obywateli otwartych na potrzeby społeczności w których żyją. Dlatego jednym z podejmowanych przez członków ZHP aktywności jest pełnienie harcerskiej służby na
rzecz innych ludzi. Zazwyczaj są to działania nakierowane na najbliższe otoczenie
drużyn harcerskich. Pomoc starszym i chorym ludziom oraz organizacja zajęć i imprez dla dzieci.
Drużyny harcerskie wspierają również działania organizacji wyspecjalizowanych w
działalności charytatywnej. Biorą udział w organizacji zbiórek żywności dla Banku
Żywności. Zbierają pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży podczas Dnia
Papieskiego.
Na duża skalę jednostki ZHP uczestniczą w organizowaniu sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Harcerze kwestują na ulicach, organizują imprezy towarzyszące (koncerty, aukcje).

10. Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych.
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Dzieci i młodzież niepełnosprawna skupiona w ZHP działa w drużynach „Nieprzetartego Szlaku” – NS. Pracę drużyn koordynuje Referat NS. Co roku organizuje odprawy i seminaria dla kadry drużyn NS. W 2009 r. seminarium odbyło się w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu w dniach 12-14 marca. Uczestniczyło 18
instruktorów z całej Wielkopolski. Uczestnicy dyskutowali nad formami pracy NS w
nadchodzących latach.
W Chorągwi Wielkopolskiej w 2009 roku zostały zorganizowane imprezy wspierające działalność drużyn NS:
- 4.03.2009.r. w Krotoszynie odbyła się cykliczna impreza '' Witaminki na start '' organizowana przez rejon kaliski naszego referatu. Uczestniczyło 79 dzieci z całego rejonu.
- W dniach 25 - 27.05.2009.r. rejon kaliski zorganizował XXXII Zlot Drużyn NS nad
jeziorem Szałe w Kaliszu. Udział wzięło 93 zuchy i harcerze z wszystkich drużyn
działających na obszarze rejonu kaliskiego.
- 10.10.2009.r. referat zorganizował i przeprowadził II Jesienny Rajd Drużyn NS
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP "Szlakiem Emilii Sczanieckiej " . Impreza o charakterze turystyczno - edukacyjnym została zorganizowana przy pomocy Urzędu Gminy w Opalenicy. Uczestniczyło 50 harcerzy.
- W listopadzie rejon kaliski zorganizował kolejny już Turniej Gier Sprawnościowych.
Odbył się on w Szkole Specjalnej w Ostrowie Wielkopolskim . Udział wzięło 63
dzieci. W grudniu odbyła się w Jarocinie gwiazdka instruktorska rejonu kaliskiego
11. Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia.
Za pracę z kadr w chorągwi odpowiada Chorągwiana Szkoła Instruktorska ”Szkoła
Wodzów” oraz Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich. Szkoła Instruktorska zapewnia kadrze hufców możliwość przygotowania się do pełnionej funkcji poprzez odpowiednie szkolenia. Drużynowych pozyskują i szkolą w zakresie podstawowym
hufcowe lub międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej. Kursy metodyczne (uzupełniająca część kursu drużynowych) jest co roku prowadzona przez referaty metodyczne
komendy chorągwi.
W ramach kształcenia kadr dla chorągwi odbyły się w 2009 roku:
1. Kurs Komendantów hufców, zastępców komendanta hufca ds. organizacyjnych, zastępców komendanta hufca ds. programowych, skarbników (dokończenie kursu,
który rozpoczął sie w roku 2008).
2. Kursy podharcmistrzowskie „Woodbadge”. Kurs podharcmistrzowski jest częścią
ogólną kursów przygotowujących do pełnienia funkcji instruktorskich na poziomie
hufca - związanych z kierowaniem i pracą w zespołach instruktorskich. Po ukończeniu kursu „Woodbadge” kursanci mogą przygotować się do pełnienia konkretnych funkcji na formach weekendowych. W 2009 roku odbyły się dwa kursy (męski i
żeński) w ramach Letniej Akcji Kształceniowej w Imiołkach w dniach 7-12 sierpnia.
W sumie przeszkolono 21 instruktorów.
3. W celu wsparcia przez jednostki harcerskie organizacji HAL w dniu 6 czerwca 2009
roku przeprowadzono za zgodą Kuratorium Oświaty w Poznaniu kurs kierowników
placówek wypoczynku, który ukończyło 22 instruktorów.
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4. Wspólnie z Centralną Szkołą Instruktorską w dniach 19 – 20 września 2009 roku
przeprowadzono dla komendantów i administratorów lokalnych ESHD szkolenie z
zakresu ochrony danych osobowych oraz administrowania Ewidencją ZHP. W szkoleniu wzięło udział 55 instruktorów.
5. W ramach pozyskiwania nowej kadry dla hufców przeprowadzono w ramach LAS
2009 kurs kadry kształcącej (13-16 sierpnia) oraz warsztaty doskonalące dla kadry
kształcącej (7-9 sierpnia). W sumie przeszkolono 31 instruktorów.
6. Odznaki Kadry Kształcącej. Przyznano 14 Brązowych Odznak Kadry Kształcącej.
Ponadto przedłużono ważność 7 Brązowych OKK i 1 Srebrnej OKK.
Kształcenie drużynowych:
7. W hufcach i zespołach międzyhufcowych odbyło się w 2009 roku kilkanaście kursów drużynowych.
8. W październiku (biwak pierwszy: 9-11 października i biwak drugi – 24-25 października 2009 r.) odbyły się cztery kursy metodyczne dla absolwentów hufcowych kursów drużynowych (części specjalistyczne kursu drużynowych):
- Warsztaty metodyczne w zakresie metodyki zuchowej odbyły sie w Poznaniu.
Uczestniczyli drużynowi zuchowi i kandydaci na drużynowych. Kurs zorganizował
Referat Zuchowy Chorągwi Wielkopolskiej.
- Warsztaty metodyczne w zakresie metodyki harcerskiej i starszoharcerskiej odbyły sie w Puszczykowie. Uczestniczyli drużynowi starszoharcerscy i kandydaci
na drużynowych. Kurs zorganizował Referat Harcerski Chorągwi Wielkopolskiej.
- Warsztaty metodyczne w zakresie metodyki wędrowniczej odbyły sie w Puszczykowie. Uczestniczyli drużynowi wędrowniczy i kandydaci na drużynowych. Kurs
zorganizował Referat Wędrowniczy Chorągwi Wielkopolskiej.
Praca ze stopniami instruktorskimi.
W 2009 r. Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich odbyła 14 posiedzeń.
Otwarto 21 prób instruktorskich, pozytywnie zamknięto 16 a negatywnie 4. W realizacji
pozostawało 66 prób.
otwarto
pwd.
phm.
hm.
Ogółem:

--11
10
21

zamknięto z
zamknięto z
wynikiem pozy- wynikiem negatywnym
tywnym
2
--5
4
9
--16
4

pozostaje w
realizacji
4
25
37
66

W okresie sprawozdawczym przyjęto nowy regulamin ChkSI w związku z wprowadzeniem zmian w systemie stopni instruktorskich (Uchwała Rady Naczelnej 38/XXXV
z dnia 8 marca 2009 r.) oraz na tej podstawie przeprowadzono nową procedurę nadawania uprawnień do przyznania prawa prowadzenia prób podharcmistrzowskich przez
hufce w naszej chorągwi.
W chwili obecnej takie prawo posiada 26 hufców:
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Czerwonak,
Kalisz,
Krotoszyn,
Ostrów Wielkopolski,
Powiatu Kaliskiego
Poznań - Nowe Miasto,
Poznań - Śródmieście
Szamotuły,
Wschowa,

Gniezno,
Konin,
Leszno,
Piła,
Poznań - Grunwald,
Poznań - Rejon,
Poznań - Wilda,
Śmigiel,
Złotów.

Jarocin,
Koźmin Wielkopolski,
Oborniki Wielkopolskie,
Pleszew,
Poznań - Jeżyce,
Poznań - Stare Miasto
Rawicz,
Wągrowiec,

W ramach tej procedury trzy hufce straciły prawo prowadzenia prób podharcmistrzowskich: Chodzież, Nowy Tomyśl, Śrem. W gronie posiadających prawo prowadzenia prób podharcmistrzowskich znalazło się pięć hufców które wcześniej nie posiadały
do
tego
prawa,
są
to:
Jarocin,
Powiatu
Kaliskiego
w Opatówku, Szamotuły, Śmigiel, Wschowa.
Komisja przeprowadziła trzy warsztaty dla członków HKSI (16.V.; 06.VI., 07.XI.), w
których uczestniczyły 53 osoby z 26 hufców.
Członkowie ChKSI uczestniczyli w 2 warsztatach organizowanych przez GK ZHP
dotyczących pracy KSI.

12. Promowanie zdrowego stylu życia.
Jednym z celów działalności ZHP jest stwarzanie warunków do wszechstronnego
rozwoju młodego człowieka, w tym rozwoju duchowego i fizycznego. Promowanie
zdrowego trybu życia wynika przede wszystkim z zapisów Prawa Harcerskiego. Dlatego też bardzo dużo zadań, które są realizowane w drużynach i hufcach ma na celu
promowanie zdrowego trybu życia. Pomocne w realizacji tych celów są zadania zawarte w propozycji programowej „Ścieżkami zdrowia”.

III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS:
Działalność gospodarcza jest prowadzona w ZHP Chorągiew Wielkopolska jako niewyodrębniona działalność gospodarcza:
• pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi; wynajem nieruchomości na własny rachunek;
• sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach
gdzie indziej nie sklasyfikowanych;
• wydawanie książek;
• transport pasażerski miejski;
• transport pasażerski międzymiastowy;
• transport pasażerski rozkładowy pozostały;
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sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana; stołówki; przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
• pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych;
• wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
• wynajem środków transportu wodnego;
• wynajem środków transportu lotniczego;
• przetwarzanie danych; działalność związana z informatyką, pozostała;
• działalność rachunkowo-księgowa;
• doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
• zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
• kierowanie w zakresie działalności społecznej;
• działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej;
Wszystkie środki uzyskane z działalności gospodarczej są przeznaczane w całości na
działalność statutową.
•

IV. Działalność Komendy Chorągwi
Tematyka zebrań:
W dniu 05 stycznia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Analiza składek za 2008 rok
2. Podjęcie decyzji o ubezpieczeniu OC działalności statutowej
3. Powołanie Wielkopolskiego Ośrodka Europejskiej Współpracy Młodzieży
W dniu 26 stycznia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Przyjęto rezygnację phm. Macieja Chmielewskiego z funkcji z-cy komendanta i Komendy Chorągwi, dokonano wyboru w to miejsce hm. Janusza Wolskiego i powierzenie mu funkcji z-cy komendanta.
W dniu 10 lutego br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Rozpatrzenie wniosków na odznaczenia państwowe
2. Omówiono przebieg uroczystości na Forcie VII oraz spotkania z Naczelnikiem ZHP
z okazji Dnia Myśli Braterskiej
W dniu 17 lutego br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalności statutowej oraz działalności pożytku publicznego.
W dniu 7 kwietnia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Podzielono Chorągiew na rejony wyborcze
2. Rozpatrzono wnioski o odznaczenia
W dniu 21 kwietnia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Decyzja o zwołaniu zbiórki komendantów hufców i wstępne omówienie programu
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2. Omówienie przygotowań do audytu
3. Sprawy bieżące
W dniu 19 maja br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Szczegółowe omówienie programu zbiórki komendantów hufców, podział zadań.
2. Analiza wyników konkursu kuratoryjnego na dofinansowanie HAL
3. Przyznanie odznaczeń dla instruktorów
4. Sprawy bieżące
W dniu 26 maja br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Ustalono zasady zatwierdzania placówek HAL
2. Przyjecie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2008
3. Przyjęcie budżetu na rok 2009
W dniu 18 czerwca br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Analiza zbiórek w rejonach, wybrani delegaci na Zjazd ZHP
2. Omówienie przygotowań do HAL, wyznaczenie pełnomocnika
3. Analiza składek członkowskich
4. Przyznanie odznaczeń dla instruktorów
W dniu 18 sierpnia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Wstępna analiza stanu rozliczeń HAL - dotacje
2. Zwołanie zbiorki komendantów hufców i administratorów ESHD na dzień 19 20.09 i ustalenie programu.
W dniu 8 września br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Omówiono przygotowania do Zlotu Kraków 2010
2. Omówiono program zbiórki komendantów i szkolenia komendantów i administratorów ESHD
W dniu 30 września br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
3. Podsumowano HAL.
4. Przyznano odznaczenia instruktorom.
W dniu 14 października br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Podjęto Uchwałę w sprawie leasingu na nowy autokar
2. Omówienie kampanii 1 %
3. Omówienie udziału harcerzy w uroczystościach 11 listopada w Poznaniu
W dniu 17 listopada br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Omówiono przygotowania do obchodów 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
2. Omówienie propozycji Marszałka udziału harcerzy w uroczystościach w Warszawie
w dniu 28.12.2009r.
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W dniu 08 grudnia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Omówiono zmiany, uchwały i stanowiska Zjazdu ZHP
2. Omówiono stan przygotowań uroczystości 91 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
3. Omówiono przygotowania do przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju
W dniu 15 grudnia br. odbyło się zebranie Komendy Chorągwi, na którym:
1. Ustalono termin i program noworocznego spotkania z komendantami hufców.
2. Omówiono stan przygotowań uroczystości 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące
ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych
świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych, z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
1. Źródła przychodu:
Dotacje: 2 118 143,65
Przychody operacyjne w tym darowizny: 1 084 858,70
Wpisowe uczestników: 6 177 205,97
Składki członkowskie: 165 923,60
Inne przychody: 344 203,69
3. Działalność gospodarcza: 1 440 775,83
4. Przychód z działalności gospodarczej stanowi 12,30 % ogółu przychodów

VI. Informacja o poniesionych kosztach:
1. realizacja celów statutowych: 8 334 236,72
2. koszty administracyjne: 498 977,01
3. koszty działalności gospodarczej: 2 035 249,47
4. pozostałe koszty: 114 874,45.

VII. Dane o:
1.Liczba zatrudnionych z podziałem wg zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009
GRUPA ZATRUDNIONYCH
Osób
etatów
Członkowie Komendy Chorągwi
U
2
2
C
0
0
Pracownicy Komendy Chorągwi
U
3
2,25
C
1
1
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Komendanci Hufców

U
C
U
C
U
C
U
C
U
C
U
C

Pracownicy Komend Hufców
Pracownicy baz i ośrodków chorągwianych
Pracownicy baz i ośrodków hufcowych
Pracownicy działalności gospodarczej
RAZEM

2
0
3
0
1
0
1
0
7
0
19
1

1,5
0
2
0
1
0
1
0
7
0
16,75
1

U – umowy o pracę
C – umowy cywilnoprawne
2. Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:
Wynagrodzenia : 602 427,55
W tym w działalności gospodarczej: 293 190,71
3. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia, osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, inne świadczenia
5 818,00 brutto – przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków zarządu
Członkowie innych organów ZHP Chorągiew Wielkopolska nie pobierają wynagrodzenia.
4.Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
pracownicy sezonowi podczas HAL 599 730,84
5. O udzielonych pożyczkach:
ZHP Chorągiew Wielkopolska nie udzielała pożyczek
6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – ze wskazaniem banku:
2 160 477,95 (BZWBK, PKO BP, Millenium, Bank Spółdzielczy (na dzień 31.12.09)
7. Wartość nabytych obligacji:
ZHP Chorągiew Wielkopolska nie nabyła obligacji, akcji i nie posiada udziałów w spółkach
prawa handlowego.
8. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie:
W okresie sprawozdawczym ZHP Chorągiew Wielkopolska nie nabyła nieruchomości.
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9. Nabyte pozostałe środki trwałe: 195 592,78
10. Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych: 4 458 046,27

VIII. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe ( usługi państwowe, zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności:
Zadania zlecone w formie dofinansowania ( konkursy, przetargi):
MEN – 0,00
KO – 203 050,71
samorządy – 1 448 581,87
inne dotacje – 352 983,12
PFRON – 113 527,95

IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja o składanych deklaracjach podatkowych:
1.
2.
3.
4.

ZUS: 29 325,35 – zapłacono 15.01.2010 r.
US: 7 655 – zapłacono 20.01.2010 r.
US VAT: 47 180,00. – nadpłata
deklaracje podatkowe: PIT 4R, VAT 7, CIT8

X. Informacje nt. przeprowadzonych kontroli w stowarzyszeniu:
1. Kontrola Urzędu Skarbowego Poznań – Śródmieście w terminie 1 – 3.06.2009
2. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w terminie 29 - 30.12.2009

ZAŁĄCZNIKI:
1. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania odpisu podatkowego 1% w 2009 r. Środki pozyskane w 2009 roku zostały wykorzystane do realizacji zadań opisanych w części II niniejszego sprawozdania.
2. Bilans Chorągwi na dzień 31.12.2009 r.
Rachunek zysków i strat 01.01.2009 – 31.12.2009
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