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Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, zgodnie z § 59 ust. 2 Statutu ZHP i decyzją Zjazdu
Chorągwi Stołecznej z dnia 15 listopada 2014 r., w mijającej kadencji liczyła 7 osób.
W jej skład wchodzili:
1. hm. Joanna Nurek - przewodnicząca,
2. hm. Witold Pietrusiewicz - wiceprzewodniczący,
3. phm. Marcin Jóźwiak - sekretarz do 26 lutego 2016 r.,
4. phm. Paweł Pietrzak - sekretarz od 26 lutego 2016 r.,
5. hm. Katarzyna Dzięciołowska,
6. hm. Tomasz Kotecki,
7. phm. Wojciech Bieńkowski.
W trakcie kadencji, wskutek utraty członkostwa w ZHP, wygasł mandat hm. Joanny
Nurek. Następnie, po przywróceniu jej członkostwa w ZHP, zgodnie z uchwałą
nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad
ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, Rada Chorągwi w dniu 25 marca 2017 r.
podjęła uchwałę o ponownym powołaniu hm. Joanny Nurek w skład Rady i wybrała
ją na funkcję przewodniczącej.
Zadaniami Rady Chorągwi, zgodnie z § 59 Statutu ZHP po zmianach uchwalonych
przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP w dniu 10 marca 2012 r. oraz przez XXXIX Zjazd
Nadzwyczajny ZHP w dniu 9 kwietnia 2017 r., jest decydowanie o najważniejszych
sprawach chorągwi, w tym:
1. ocenianie realizacji uchwał zjazdu chorągwi i własnych uchwał,
2. przyjmowanie kierunków pracy chorągwi (do 2017 r.),
3. ocenianie realizacji strategii rozwoju chorągwi (od 2017 r.),
4. ocenianie realizacji planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
5. opiniowanie planu pracy chorągwi, w tym plan kształcenia, i ocenianie jego
realizacji (od 2017 r.)
6. dokonywanie corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazywanie
jej do komisji rewizyjnej chorągwi (od 2017 r.),
7. opiniowanie budżetu chorągwi na 2018 r. (od 2017 r.),
8. decydowanie w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych
i regionalnych.
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W związku z powyższym, Rada Chorągwi Stołecznej ZHP w kadencji 2014-18:
1. oceniła realizację uchwał zjazdu Chorągwi i własnych uchwał (w niniejszym
sprawozdaniu),
2. przyjęła kierunki pracy Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-18 (uchwała
nr 3/III/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy
Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-2018),
3. oceniła realizację strategii rozwoju Chorągwi (od 2017 r.) na podstawie realizacji
planów operacyjnych Chorągwi na kolejne lata,
4. oceniała realizację planów operacyjnych Chorągwi oraz planów kształcenia
w takim zakresie, w jakim plany te zawarte były w planach operacyjnych
Chorągwi,
5. dokonywała corocznej oceny działalności komendy Chorągwi na podstawie stanu
realizacji kolejnych planów operacyjnych Chorągwi,
6. zaopiniowała budżet Chorągwi na rok 2018,
7. decydowała w sprawach członkostwa Chorągwi w organizacjach lokalnych
i regionalnych.
Wśród najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada Chorągwi, należy
wymienić w szczególności sprawy:
1) planów operacyjnych,
2) budżetu Chorągwi,
3) działalności gospodarczej Chorągwi,
4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na Cyplu
Czerniakowskim,
5) stanu prawnego nieruchomości w Starej Dąbrowie,
6) działalności środowisk wodnych Chorągwi i jachtu „Warszawska Nike”,
7) zakupu tzw. „Domu Zośki” w Zalesiu,
8) organizacji akcji letniej i zimowej, w tym organizowania wypoczynku poza
strukturami ZHP.
Rada Chorągwi dwukrotnie organizowała konferencje instruktorskie „Update”, które
poruszały aktualne i ważne społecznie tematy – wyzwania współczesnego świata,
z którymi mierzymy się jako harcerze, instruktorzy i wychowawcy.
Ponadto Rada Chorągwi:
1) zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu ZHP, podejmowała uchwały w sprawie wyborów
uzupełniających w skład Komendy Chorągwi po przekroczeniu połowy jej
liczebności określonej przez zjazd Chorągwi,
2) na podstawie uchwały nr 47/XXXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki
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członkowskiej oraz trybu jej rozliczania, a także zasad udzielania ulg i zwolnień,
podejmowała uchwały w sprawie wysokości składek opłacanych w hufcach
Chorągwi Stołecznej w IV kwartale 2017 r. oraz w 2018 i 2019 r.
Ogółem Rada Chorągwi w minionej kadencji przyjęła 22 uchwały i 1 stanowisko.
Rada Chorągwi spotykała się na posiedzeniach plenarnych. Wielokrotnie w zbiórkach
Rady uczestniczyła komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik i skarbnik Chorągwi
hm. Maciej Kądzielski. W pojedynczych posiedzeniach brali udział inni członkowie
Komendy Chorągwi i Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz członkowie niektórych
zespołów chorągwianych.
Ponadto członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniach zespołów zadaniowych Rady,
a także w posiedzeniach, zbiórkach, spotkaniach i odprawach: komendantów
hufców, Komendy Chorągwi, prezydiów Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej
Chorągwi, zespołów chorągwianych, w spotkaniach z członkami Głównej Kwatery,
w zbiórkach Rady Naczelnej i innych. Brali też udział w konferencjach instruktorskich
organizowanych i współorganizowanych przez samą Radę Chorągwi i innych.

Informacje z przebiegu poszczególnych działań Rady Chorągwi
Stołecznej w okresie sprawozdawczym
16 listopada 2014 r.
Na pierwszej zbiórce, podczas zjazdu Chorągwi, Rada ukonstytuowała się
po wyborach w składzie: przewodnicząca hm. Joanna Nurek, wiceprzewodniczący
hm. Witold Pietrusiewicz, sekretarz phm. Marcin Jóźwiak, członkowie:
hm. Katarzyna Dzięciołowska, phm. Tomasz Kotecki, phm. Paweł Pietrzak,
pwd. Wojciech Bieńkowski. Rada przyjęła uchwałę nr 1/III/2014 w tej sprawie.
24 listopada 2014 r.
Spotkanie Rady miało charakter organizacyjny. Rozmawiano o priorytetach działania
Rady i terminarzu planowanych spotkań. Dyskutowano też o projektach uchwał
skierowanych na zjazd Chorągwi, w tym o planie rozwoju Chorągwi.
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12 grudnia 2014 r.
Dłuższa część zbiórki poświęcona była przekazywaniu informacji. Przewodnicząca
Rady hm. Joanna Nurek opowiadała o ogólnopolskiej zbiórce przewodniczących rad
chorągwi, w tym m.in. o potrzebie przekazywania społeczności instruktorskiej
chorągwi informacji z Rady Naczelnej ZHP oraz o wystosowanym przez nią
zaproszeniu do współpracy. Zebrani podjęli ustalenia co do przesyłania do siebie
informacji za pomocą maila grupowego, rozważali uruchomienie oddzielnego bloga
Rady Chorągwi, wykorzystanie bloga Komendy lub Facebooka. Następną część zbiórki
zdominowała dyskusja nad poprawkami do uchwał trwającego zjazdu Chorągwi,
m.in. dotyczącej programu jej rozwoju oraz jachtu „Warszawska Nike”. Członkowie
Rady zastanawiali się nad rozumieniem statutowych zapisów dotyczących
obowiązków rad chorągwi – czym są „najważniejsze sprawy chorągwi” i „kierunki
rozwoju chorągwi”. Wątpliwości budziły też wzajemne relacje dokumentów:
Strategii ZHP, planu rozwoju chorągwi i planów operacyjnych – oraz określanych
w nich kierunków rozwoju. Zastanawiano się nad konsekwencjami podniesienia
minimalnego wieku drużynowych do 18 lat, podkreślano potrzebę ich wnikliwej
analizy. Zebrani zaproponowali, aby zasady współpracy między Radą a Komendą
Chorągwi ustalić do końca marca 2015 r.
16 stycznia 2015 r.
Podczas spotkania komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik omawiała plan
operacyjny Chorągwi na 2014 r. i tryb pracy nad kolejnymi planami operacyjnymi
oraz odpowiadała na pytania członków Rady. Ustalono, że Komenda będzie
konsultowała z Radą Chorągwi kluczowe dla Chorągwi sprawy: finansowe – dotyczące
Cypla Czerniakowskiego i jachtu “Warszawska Nike”. Rada podjęła uchwałę
nr 2/III/2015 o zatwierdzeniu planu operacyjnego na rok 2015 oraz nr 3/III/2015
o przyjęciu kierunków pracy Chorągwi na lata 2015-2018.
26 lutego 2015 r.
Na wspólnej zbiórce władz chorągwi rozmawiano o trybie prac poszczególnych
organów władz, o pracy biura Chorągwi, przekazywaniu informacji i o nowej stronie
internetowej Chorągwi. Dyskutowano o potrzebie ujednolicania dokumentów
i uwspólniania elementów identyfikacji wizualnej. Część spotkania zajęła kwestia
nieruchomości Chorągwi w Starej Dąbrowie i na Cyplu Czerniakowskim. Mówiono też
o sprawach finansowych, m.in. o obsłudze długu i opłacaniu składek członkowskich.
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19 marca 2015 r.
Przedstawiciele Rady gościli na odprawie komendantów hufców. Rozmawiano m.in.
o dyskusjach instruktorskich nt. prawa harcerskiego, o kursie Alfa, słabym udziale
środowisk Chorągwi w dorocznym spotkaniu Ruchu Kamykowego i przypadającej
w tym roku 80. rocznicy zlotu ZHP w Spale. Komendantka Chorągwi hm. Paulina
Gajownik poinformowała o swoim kandydowaniu, jako przedstawicielka czterech
organizacji harcerskich, do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego. Poruszano też
sprawy finansów Chorągwi, spodziewanego zakończenia rozliczeń między Chorągwią
a hufcami oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości na Cyplu
Czerniakowskim. Członek Komendy phm. Wojciech Puchacz przedstawił informację
o programie „Messengers of Peace”.
31 marca 2015 r.
Zgodnie z uchwałą nr 2 zjazdu Chorągwi Rada Chorągwi i Komenda zgodnie przyjęły
przedyskutowaną i uzgodnioną wcześniej drogą mailową uchwałę nr 4/III/2015
o ustaleniu zasad wzajemnej współpracy między tymi organami. W treści uchwały
wymieniono sprawy, które Rada uznaje za najważniejsze w Chorągwi i o których
decyduje zgodnie z § 59 ust. 3 pkt 5 Statutu ZHP. Oba organy uzgodniły też sposoby
wzajemnego informowania się o podejmowanych i planowanych działaniach
i harmonogramie przekazywania dokumentów i informacji.
10 kwietnia 2015 r.
Podczas zbiórki Rada zastanawiała się nad umowami wolontariackimi – część
członków miała wątpliwości co do potrzeby i zasadności zawierania takich umów
z członkami wybieranych władz ZHP. Rada zgłosiła pytania i wątpliwości w tej
sprawie obecnej na spotkaniu wiceprzewodniczącej ZHP hm. Jolancie Kreczmańskiej
oraz – po spotkaniu – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Chorągwi hm. Pawłowi
Marciniakowi. Uzgodniono z komendantką Chorągwi hm. Pauliną Gajownik tryb prac
nad planem naprawczym Chorągwi. Rada wysłuchała też informacji o aktualnym
stanie sprawy Cypla Czerniakowskiego oraz o przyjętej przez GK ZHP nowej instrukcji
akcji letniej i zimowej. Rozmawiano o wadach i zaletach możliwości prowadzenia
obozów przez instruktorów w stopniu przewodnika. Członkowie Rady wymienili uwagi
o prowadzonej dyskusji nad Prawem Harcerskim – o przyjmowanych przez hufce
stanowiskach w tej sprawie i o planowanej konferencji instruktorskiej. Dyskutowano
sprawę jachtu „Warszawska Nike” i środowiska wodnego Chorągwi. Ustalono, że Rada
zwróci się do komendantki Chorągwi ze szczegółowymi pytaniami.
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23 kwietnia 2015 r.
Przedstawiciele Rady Chorągwi: hm. Joanna Nurek, hm. Katarzyna Dzięciołowska
i hm. Witold Pietrusiewicz gościli na odprawie komendantów hufców, na której
poruszyli problem organizowania przez niektóre środowiska wypoczynku poza
strukturami ZHP. Komendanci hufców wskazywali, że opłaty za obsługę akcji
podrażają koszty obozów, a dotacje władz samorządowych dla mniejszych
organizacji są wyższe, rozmawiali też o skali formalności związanych z organizacją
obozu. Pojawiały się głosy dotyczące kontroli nad prawidłowością organizowania
wypoczynku oraz terminów przekazywania dotacji. Krótka dyskusja nie wyczerpała
tematu, ale pozwoliła członkom Rady Chorągwi lepiej zapoznać się z problemem
i z argumentami komendantów hufców, i przygotować propozycję stanowiska Rady
w tej sprawie.
8 maja 2015 r.
Spotkanie zdominowała sprawa obozów organizowanych poza strukturami ZHP, która
zresztą już wcześniej była obecna w dyskusji mailowej między członkami Rady.
Członkowie Rady byli zgodni w tym, że zjawisko jest niekorzystne i niepokojące,
natomiast różnili się nieco w kwestii skali oceny etycznej instruktorów
organizujących wypoczynek w takiej formie. Wskazywali bardzo różnorodne
przyczyny organizowania wypoczynku poza ZHP. Zasięgnęli też opinii
zaprzyjaźnionych instruktorów o formalnych wymogach organizacji wypoczynku
w ZHR. Po długiej i gorącej, wielowątkowej dyskusji Rada przyjęła stanowisko
nr 1/III/2015 w tej sprawie. Wysłuchała też informacji komendantki Chorągwi
hm. Pauliny Gajownik o planowanych działaniach Komendy dotyczących
nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim.
1 czerwca 2015 r.
Na spotkaniu Rady Chorągwi, w którym uczestniczyła też komendantka hm. Paulina
Gajownik, rozmawiano o sytuacji środowisk wodnych, zarysowanej m.in.
w otrzymanym piśmie hm. Mirosława Prokopa. Dyskutowano o Harcerskiej Akcji
Letniej i Zimowej i wypoczynku organizowanym poza strukturami Związku, w tej
sprawie do Głównej Kwatery ZHP wystąpił członek Rady Naczelnej hm. Dariusz
Brzuska. Rada zajmowała się również kwestią sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości przy ul. Zaruskiego 6 na Cyplu Czerniakowskim.
16 czerwca 2015 r.
Rada ponownie dyskutowała o akcji letniej i zimowej, szczególnie interesując się
kwestią składanych wniosków i otrzymywanych dotacji na wypoczynek oraz

8/24

SPRAWOZDANIE RADY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

współpracy z pełnomocnikiem wojewody ds. organizacji pozarządowych. Informację
w tej sprawie przedstawiła komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik. W dalszej
części Rada zajęła się sprawami nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim oraz
zainwestowania środków z tej sprzedaży, które pozostaną po spłacie zobowiązań.
Komendantka i skarbnik Chorągwi stwierdzili, że ich zdaniem uchwała Rady nie jest
niezbędna, ale Komenda prosi o podjęcie takiej uchwały, ponieważ jest to jedna
z bardziej istotnych spraw tej kadencji. Zebrani pracowali nad projektem uchwały,
wyrażali swoje wątpliwości i zastrzeżenia, które znalazły odzwierciedlenie w formie
warunków i apelu do Komendy Chorągwi i Głównej Kwatery ZHP w treści uchwały.
W dniu 26 czerwca Rada w drodze głosowania elektronicznego podjęła uchwałę
nr 5/III/2015 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i inwestycji
środków pozyskanych ze sprzedaży.
10 września 2015 r.
W pierwszej części zbiórki przewodnicząca Rady Chorągwi hm. Joanna Nurek
opowiadała przebiegu VI Zebrania Rady Naczelnej ZHP w dniach 4-6 września
w Gdyni, w którym uczestniczyła. Dyskutowano na niej m.in. kwestię organizacji
wypoczynku poza strukturami Związku, zajmuje się nią komisja ds. społecznych Rady
Naczelnej. Rada Chorągwi dyskutowała nad ustalonymi kilka miesięcy wcześniej
priorytetami działania w kadencji 2014-2018 i podsumowała swoją dotychczasową
pracę. Wśród zamierzeń zaplanowanych na kolejne miesiące znalazły się m.in.
skonsultowanie nowej instrukcji HALiZ z hufcami i zebranie ich opinii, działania
dotyczące jachtu Warszawska Nike (spotkania, konsultacje, ewentualnie
sformułowanie rekomendacji), organizacja spotkania dla nowo wybranych
komendantów hufców podczas jednego z wieczorów kursu komendantów hufców oraz
konferencja chorągwiana w marcu 2016 r. Ponadto po otrzymaniu od Komendy
Chorągwi informacji o pomyśle rozliczenia zobowiązań i zawarcia ugody Rada
przyjęła uchwałę w sprawie zbycia lokalu nr 100 w budynku przy ul. Piaskowej 4.
28 września 2015 r.
Przedstawiciele Rady Chorągwi hm. Joanna Nurek i hm. Witold Pietrusiewicz
uczestniczyli w spotkaniu Komendy Chorągwi i przedstawicieli stołecznych środowisk
specjalności wodnej. Dyskutowano sprawę jachtu Warszawska Nike, szczegółowo
omawiano kwestie zarządzania jachtem, jego stanu technicznego, kosztów
związanych z funkcjonowaniem jachtu i jego lepszego wykorzystania. Za konieczny
uznano dokładny przegląd jachtu przez jego powrotem z Centrum Wychowania
Morskiego pod zarząd Chorągwi. Rozmawiano o kondycji wodniaków w Chorągwi
Stołecznej ZHP i finansowaniu tej specjalności. Poszczególni uczestnicy spotkania
reprezentujący 5 stołecznych hufców opowiadali o działalności swoich drużyn,
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szczepów i klubów, o wykorzystywanym sprzęcie pływającym. Wiele osób, a wśród
nich pilot Chorągwi i komendant Harcerskiego Ośrodka Wodnego hm. Wojciech
Ulatowski, sygnalizowało potrzebę lepszego współdziałania władz hufców i Chorągwi
oraz harcerzy specjalności wodnej, jednocześnie odnotowując już poprawę w tym
zakresie. Zwracano uwagę na konieczność lepszej promocji specjalności wodnej
w chorągwianej społeczności. Komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik
poinformowała o planowanym rozdzieleniu funkcji pilota Chorągwi i komendanta
HOW.
14 października 2015 r.
Sekretarz Rady Chorągwi phm. Marcin Jóźwiak wziął udział w spotkaniu w Głównej
Kwaterze ZHP w dniu 14 października dotyczącym nieruchomości na Cyplu
Czerniakowskim. W trakcie spotkania omawiano sprawę związaną ze zbyciem lokalu
mieszkalnego nr 100 (kawalerki) położonego przy ul. Piaskowej 4 na rzecz
przedsiębiorcy, który wykonywał prace wykończeniowe na rzecz Chorągwi w 2006 r.
i w związku z nieuregulowaniem należności wobec niego pozwał Chorągiew.
Sekretarz Rady Chorągwi podtrzymał i uzasadnił stanowisko wyrażone w uchwale
Rady Chorągwi Stołecznej ZHP nr 6/III/2015 z dnia 1 września 2015 r., iż zbycie
majątku, mające na celu wyłącznie zaspokojenie wierzyciela, nie powinno być
obciążane przez Główną Kwaterą ZHP jakąkolwiek kwotą warunkową. Sprawa
ta została pozytywnie załatwiona.
W trakcie przedmiotowego spotkania omawiano także sprawę przekazania miejsc
parkingowych zlokalizowanych w garażach przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie.
Kluczową kwestią poruszaną na spotkaniu była sprzedaż nieruchomości na Cyplu
Czerniakowskim. Poruszano zagadnienia związane z warunkami i sposobem
sprzedaży, w tym przeznaczeniem i sposobem zabezpieczenia środków pochodzących
ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Kwestią kontrowersyjną było
zmniejszenie przez Główną Kwaterę kwoty warunkowej zapisanej w akcie
notarialnym. Przedstawiciel Rady Chorągwi przedstawił i wyjaśnił stanowisko Rady
zawarte w uchwale Rady nr 5/III/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Z uwagi
na rozbieżności i potrzebę dalszych konsultacji przełożono sprawę na następne
spotkanie (w którym również wziął udział przedstawiciel Rady Chorągwi).
28 października 2015 r.
Wraz z komendantką Chorągwi hm. Pauliną Gajownik omawiano bieżące problemy
Chorągwi, m.in. sytuację w hufcach po zjazdach i zmianach władz (niektóre z nich
będą potrzebowały wsparcia władz Chorągwi). Dyskutowano też o środowiskach
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specjalności wodnej, w tym o przebiegu spotkania 28 września oraz o późniejszym
stanowisku części instruktorów w sprawie tego spotkania. Rada podjęła decyzję
o zorganizowaniu w 2016 r. konferencji dla instruktorów Chorągwi, padały różne
pomysły tematów konferencji, m.in. wykorzystanie nowych technologii
w działalności harcerskiej, prestiż instruktora oraz czy harcerstwo odpowiada
na potrzeby współczesnego świata. Formule konferencji zostanie poświęcone kolejne
spotkanie Rady. W dalszej części wraz z komendantką omówiono sposób tworzenia
planu operacyjnego Chorągwi na kolejny rok – do 10 listopada ma powstać ewaluacja
planu operacyjnego na rok 2015, a na jej podstawie Komenda przygotuje plan
operacyjny na rok 2016. Rada ponownie zajęła się sprawą organizacji Harcerskiej
Akcji Letniej i Zimowej. Hm. Katarzyna Dzięciołowska przy współpracy z hm.
Katarzyną Krzak z biura Chorągwi zebrały opinie z hufców i opracowały uwagi
do instrukcji HALiZ. Rada zapoznała się z treścią odpowiedzi Głównej Kwatery ZHP
na pytania członka Rady Naczelnej ZHP hm. Dariusza Brzuski w sprawie wypoczynku
organizowanego przez podmioty zewnętrzne. W opinii GK ZHP udział jednostek ZHP
w obozach poza strukturami związku jest dopuszczalny pod warunkiem formalnego
uregulowania zasad tego wypoczynku, a podczas takiego wypoczynku jednostki ZHP
mogą stosować instrumenty wychowawcze i narzędzia metodyczne. Ponadto
rozmawiano o nowej Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r., swój akces
do jednej z grup roboczych strategii wyraziła hm. Joanna Nurek. Zebrani
zdecydowali też, że w razie potrzeby Rada może angażować w swoje spotkania osoby
spoza jej grona.
20 listopada 2015 r.
Rada Chorągwi zajęła się ewaluacją Planu operacyjnego do strategii rozwoju
Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015. Dyskutowano nad zadaniami, które nie zostały
w pełni zrealizowane. Omawiano też projekt planu operacyjnego na rok 2016 r. Rada
przekazała swoje uwagi do obu dokumentów Komendzie Chorągwi. Następnie zebrani
pracowali nad projektem stanowiska dotyczącego przerostu biurokracji w związku,
postanowiono przyjąć je w dalszej kolejności w głosowaniu mailowym. Rozmawiano
też o pomyśle konferencji instruktorskiej, zaplanowanej na kwiecień 2016 r.,
zastanawiano się nad jej tematem. Uczestnicy konferencji mieliby pochylić się nad
problemami społecznymi w hufcach, nad kształtowaniem patriotyzmu oraz tym, czy
harcerstwo jest współcześnie awangardą i jak odpowiada na problemy społeczne,
m.in. te, które wymienia się w Diagnozie społecznej opracowywanej przez zespół
prof. Janusza Czapińskiego.
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8 stycznia 2016 r.
W spotkaniu Rady Chorągwi uczestniczyła komendantka hm. Paulina Gajownik oraz
skarbnik hm. Maciej Kądzielski. Dyskutowano o przyjętej przez Komendę uchwale
nr 21/III/2015 w sprawie kosztów śródrocznych i zmianie poziomu obciążenia hufców
kosztami funkcjonowania Chorągwi, o wadach i zaletach tego rozwiązania dla hufców
dużych i małych, które miałyby ponosić większe koszty niż w obecnym modelu. Rada
zarekomendowała Komendzie na przyszłość, aby o zmianach zasad rozliczeń
informować wcześniej i przeprowadzić uprzednio analizy skutków wprowadzanego
rozwiązania dla wszystkich hufców. Ponadto Rada pracowała nad stanowiskiem
w sprawie instrukcji HALiZ i jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 6/III/2016 w sprawie
zatwierdzenia planu operacyjnego Chorągwi na 2016 r., a na kolejnej zbiórce zajmie
się oceną realizacji planu operacyjnego na 2015 r. Ustalono, że konferencja
instruktorska odbędzie się jesienią.
29 stycznia 2016 r.
Zespół Rady Chorągwi dyskutował nad tematyką konferencji instruktorskiej
planowanej na jesieni. Swoje pomysły tematów i prelegentów przedstawili phm.
Tomasz Kotecki i hm. Katarzyna Dzięciołowska.
26 lutego 2016 r.
Rada Chorągwi oceniła realizację planu operacyjnego Chorągwi na 2015 rok.
Rozmawiano o konferencji instruktorskiej i o współpracy przy jej organizacji
z Chorągwianą Szkołą Instruktorską, o aktualnym stanie sprawy nieruchomości
na Cyplu Czerniakowskim, a także o instrukcji działania harcerskich klubów
specjalnościowych. Podniesiono też kwestię ewentualnego zacieśnienia współpracy
Rady z Komisją Rewizyjną Chorągwi. Po rezygnacji phm. Marcina Jóźwiaka z funkcji
sekretarza Rady Chorągwi przyjęto uchwałę nr 7/III/2016, powierzając ją
phm. Pawłowi Pietrzakowi.
10 marca 2016 r.
Członkowie Rady Chorągwi uczestniczyli w odprawie komendantów hufców. Znaczną
część spotkania poświęcono ewaluacji systemu pracy z kadrą, do której
przeprowadzenia Rada Naczelna ZHP zobowiązała rady chorągwi.
23 marca 2016 r.
Odbyła się wspólna zbiórka prezydiów Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej Chorągwi
Stołecznej. Rozmawiano o przygotowywanym zbyciu nieruchomości na Cyplu
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Czerniakowskim i dotyczących jej uchwałach Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz
Głównej Kwatery ZHP. Zbycie nieruchomości i rozsądne zainwestowanie środków
są kwestiami o ważnym znaczeniu dla chorągwi, dlatego w zgodnej opinii
uczestników zbiórki komendantka i skarbnik potrzebują wsparcia. Rozważano
powołanie wspólnego zespołu ds. finansowych, złożonego z przedstawicieli KRCh
i RCh, lub zespołu profesjonalnych ekspertów spoza ZHP, a także podjęcie decyzji
o sposobie zainwestowania środków ze zbycia nieruchomości przez zjazd
nadzwyczajny. Dyskutowano również o uchwałach Zjazdu Chorągwi, dotyczących
m.in. spraw gospodarczo-finansowych, planu naprawczego, jachtu „Warszawska
Nike” i problemów środowisk specjalności wodnej i majątku. Ustalono też, w jakich
terminach Komisja Rewizyjna udzieli absolutorium Komendzie, a Rada Chorągwi
oceni realizację planu operacyjnego za 2015 rok – oba organy mają wymienić się
informacjami, ponieważ oceny w pewnym zakresie są zbieżne. Będą też wzajemnie
informować się o swoich zbiórkach.
20 kwietnia 2016 r.
Planowane na 6 kwietnia spotkanie Rady Chorągwi zostało przełożone na późniejszy
termin. Rada zajęła się sprawami organizacyjnymi, m.in. korzystaniem z narzędzi
Office365. Podsumowano spotkania i prace prowadzone w ostatnim czasie.
Phm. Paweł Pietrzak omówił plan operacyjny Chorągwi i stan realizacji uchwał
Zjazdu. Rada ponownie zajęła się kwestiami przygotowania konferencji
instruktorskiej.
30 maja 2016 r.
Przedstawiciele Rady Chorągwi wzięli udział we wspólnym spotkaniu z członkami
Komendy i Komisji Rewizyjnej, mającym na celu dokonanie oceny pracy komendy
w 2015 roku. Zgodnie z zapisami Statutu ZHP Komenda składa Komisji Rewizyjnej
i Radzie Chorągwi sprawozdanie roczne ze swojej działalności, a Komisja Rewizyjna
rozpatruje je, ocenia działalność członków Komendy, podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium dla poszczególnych członków Komendy i przedstawia ją Radzie
Chorągwi.
5 czerwca 2016 r.
Rada Chorągwi zajęła się sprawozdaniem z działalności Komendy Chorągwi za rok
2015. Rada przyjęła też uchwałę nr 8/III/2016 w sprawie ewaluacji planu
operacyjnego za rok 2015. Realizację planu oceniono pozytywnie, w treści uchwały
Rada zawarła liczne uwagi i rekomendacje. Za działanie pionierskie w skali związku
Rada uznała wdrażanie w Chorągwi Stołecznej ZHP narzędzi Office 365, doceniając
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prace nad archiwizacją dokumentów i wprowadzenie ich elektronicznego obiegu,
które może nie być widoczne na poziomie hufców, szczepów i drużyn. Pozytywnie
oceniono działania w zakresie kształcenia i pracy z kadrą, tym bardziej, że niektóre
z nich nie wynikały z planu operacyjnego. Negatywnie oceniono niezmodernizowanie
strony internetowej Chorągwi. Za najtrudniejszy i wymagający najwięcej uwagi
Komendy Rada uznała obszar „jawność i czytelność finansów”. Rada zwróciła uwagę
na konieczność poprawy pozyskiwania środków oraz na fakt nieujawnienia przez
Komendę planu naprawy finansów i wzywając ją do zapoznania władz Chorągwi z tym
dokumentem. Na zakończenie przewodnicząca Rady hm. Joanna Nurek
zrelacjonowała przebieg części posiedzenia Rady Naczelnej ZHP, w której
uczestniczyła.
21 października 2016 r.
Po dłuższej wakacyjnej przerwie Rada Chorągwi spotkała się na kolejnej zbiórce,
w której wzięła udział również komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik.
Rozmawiano o podatku VAT, nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim, organizacji
akcji letniej i wypoczynku poza strukturami związku oraz o pozyskiwaniu środków
z budżetu miasta przez organizacje harcerskie.
9 listopada 2016 r.
Posiedzenie Rady zwołano po emisji w „Wiadomościach” TVP materiałów
dotyczących finansowania niektórych organizacji pozarządowych, w tym
Stowarzyszenia Harcerskiego, i ich powiązań z politykami. W opinii większości
członków Rady Chorągwi emitowane materiały miały charakter stricte polityczny,
przedstawiono zdarzenia, które rzeczywiście miały miejsce, ale dobór osób i faktów
był wymierzony w konkretnych polityków, a nie w harcerzy i ich organizacje. Zebrani
dyskutowali nad tym, jak pewne insynuacje mogą wpłynąć na postrzeganie trzeciego
sektora i zastanawiali się nad tym, jak należałoby na to zareagować. Pojedynczy
członkowie rady podpisali list protestacyjny organizacji pozarządowych,
zamieszczony na portalu ngo.pl. Rozważano pomysł zacieśnienia współpracy z innymi
warszawskimi związkami harcerskimi i wspólnego zabierania głosu w ważnych dla
harcerzy sprawach. O współpracy z organizacjami harcerskimi i wspólnych
przedsięwzięciach, takich jak Betlejemskie Światło Pokoju, mówiła zaproszona na
zbiórkę komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik. Przy okazji poruszono kwestię
sposobu podziału środków z dotacji na akcję letnią pomiędzy hufce, a co za tym idzie
– na poszczególne obozy, który obecnie, według niektórych, jest krzywdzący dla
biedniejszych środowisk.
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26 listopada 2016 r.
Konferencja instruktorska Rady Chorągwi Update 2016 odbyła się 26 listopada
w Banku Wilhelma Landaua przy ul. Senatorskiej, uczestnicy dyskutowali o zdrowiu,
rynku pracy, środowisku i migracjach jako wyzwaniach współczesnego świata,
z którymi mierzymy się jako instruktorzy i świadomi wychowawcy. Zajęcia prowadzili
instruktorzy harcerscy: Magda Noszczyk, Ewa Gąsiorowska, Kasia Dzięciołowska i Ania
Wiśniewska. Do udziału w konferencji zgłosiło się 58 osób. Konferencja była
bezpłatna ze względu na pozyskany przez organizatorów minigrant z m.st. Warszawy.
Z ankiet ewaluacyjnych wynikło, że uczestnicy docenili formułę spotkania,
zadeklarowali udział w podobnych wydarzeniach w przyszłości. W tej formie zostały
również zebrane pomysły na tematy na kolejnej konferencji.
7 grudnia 2016 r.
Podczas zbiórki Rady Chorągwi rozmawiano o aktualnych sprawach i o uchwale Rady
Naczelnej ZHP dotyczącej składek członkowskich i nowego sposobu ich wyliczania.
Podsumowano też konferencję „Update”. Komenda Chorągwi zaprosiła członków
Rady do włączenia się do akcji „Szlachetna Paczka”.
17 lutego 2017 r.
Rada Chorągwi ponownie zajęła się sprawami składek członkowskich. Rozpoczynają
się zainicjowane przez Radę spotkania w rejonach hufców na temat wysokości
i alokacji składek. Duże zainteresowanie przyszłą decyzją Rady w tej sprawie
wyraziła Komisja Rewizyjna Chorągwi. Rozmawiano o nieruchomości na Cyplu
Czerniakowskim i zabezpieczeniu środków po jego sprzedaży. Ponieważ Komenda
przyjęła plan operacyjny do strategii rozwoju Chorągwi na kolejny rok, Rada oceniła
zapisy planu. Rozmawiano też o inicjatywie Komisji Rewizyjnej Chorągwi
przeprowadzenia wspólnej kontroli kształcenia.
25 marca 2017 r.
Rada Chorągwi w uchwale nr 9/III/2017 stwierdziła wygaśnięcie członkostwa
hm. Joanny Nurek w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej. Po opłaceniu
składki Rada postanowiła uzupełnić swój skład o hm. Joannę Nurek i wybrała
ją ponownie na przewodniczącą Rady.
26 kwietnia 2017 r.
Podczas spotkania obradowano nad wysokością przyszłych składek za IV kwartał
2017 r. i 2018 r. Phm. Paweł Pietrzak podsumował przebieg czterech spotkań
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konsultacyjnych zainicjowanych przez Radę Chorągwi, na których skarbnik Chorągwi
hm. Maciej Kądzielski prezentował informacje o kosztach i przychodach Chorągwi,
i odpowiadał na pytania instruktorów hufców. Komenda Chorągwi przekazała radzie
swoją propozycję wysokości i alokacji składek, łączna składka miałaby wynieść 12 zł
miesięcznie. Niektórzy członkowie rady wyrażali obawę, że wskutek trzykrotnego
wzrostu składki zmniejszy się liczebność Chorągwi, podnoszono też, że hufce podczas
konsultacji opowiadały się za niższymi składkami (średnio w wysokości 10,50–11,00
zł, zależnie od sposobu liczenia). Po dyskusji Rada przyjęła uchwały nr 10/III/2017
i 11/III/2018, wnioskując do Rady Naczelnej o ustalenie miesięcznej składki należnej
chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w Chorągwi w kwocie
10 zł, co łącznie ze składką należną Głównej Kwaterze wynosi, zgodnie z propozycją
Komendy Chorągwi, 12 zł miesięcznie. Rozmawiano też o zabezpieczeniu środków
ze sprzedaży nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim - odbyło się w tej sprawie
spotkanie Komendy Chorągwi z Główną Kwaterą ZHP, o wysokich saldach
pozostających po obozach letnich oraz o planowanej na jesieni kolejnej konferencji
instruktorskiej „Update”.
7 maja 2017 r.
Przedstawiciele Rady: hm. Joanna Nurek, hm. Katarzyna Dzięciołowska i phm. Paweł
Pietrzak uczestniczyli w Święcie Chorągwi.
W dniu 7 maja 2017 roku odbyło się Święto Chorągwi Stołecznej ZHP, w którego
formule mieściły się: Msza Święta, defilada wraz z apelem, piknik oraz koncert.
Przewodnicząca Rady Chorągwi Stołecznej ZHP uczestniczyła w Mszy Świętej oraz
apelu, na którym zostały wręczone odznaczenia instruktorom Chorągwi Stołecznej
ZHP. Po oficjalnych częściach obchodów Przewodnicząca Rady Chorągwi
uczestniczyła w pozostałych częściach Święta podejmując gości i spotykając
z instruktorami i byłymi instruktorami Chorągwi Stołecznej.
27 maja 2017 r.
Konferencję instruktorską z okazji 50-lecia nadania imienia Chorągwi Stołecznej
zorganizowano w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej.
W wydarzeniu uczestniczyli wiceprezydent Warszawy, dawny instruktor,
hm. Włodzimierz Paszyński oraz liczni członkowie władz Chorągwi i zasłużeni
instruktorzy działający w ciągu minionego półwiecza. Obecni byli przedstawiciele
obecnych
władz
Chorągwi
z
komendantką
hm.
Pauliną
Gajownik
i wiceprzewodniczącym Rady Chorągwi hm. Witoldem Pietrusiewiczem. Gościem
konferencji był przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Grzegorz
Nowik, który wygłosił ciekawą gawędę o historii warszawskich środowisk harcerskich.
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Wielu uczestników dzieliło się swoimi wspomnieniami. Uroczystość zakończyła się
złożeniem kwiatów pod pomnikami Małego Powstańca i Warszawskiej Nike.
30 maja 2017 r.
Tym razem Rada Chorągwi spotkała się w gościnnym lokalu komendy hufca
Warszawa-Ochota na Raszyńskiej 22a. Phm. Marcin Jóźwiak przeprowadził wśród
członków Rady ankietę dotyczącą kwestii związanych z kapitałem żelaznym Chorągwi
– jego zabezpieczenia, zarządzania nim i przekazywania informacji, i przedstawił
wnioski z tej ankiety. Większość członków Rady Chorągwi skłaniała się
do zabezpieczenia kapitału żelaznego w sposób mieszany, tj. w przypadku
przeznaczenia niewielkiej części środków (np. do 20%) na inne cele, pozostawić
decyzję w rękach władz Chorągwi (Komendy, Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej),
a w przypadku większych przesunięć środków odwołać się do Zjazdu Chorągwi.
Co istotne członkowie Rady Chorągwi uznali jednomyślnie, żeby rekomendować
działania zmierzające do wspierania transparentności i rozwijania świadomości
społeczności Chorągwi nt. jej sytuacji finansowej w tym kapitału żelaznego
i pozostałych środków ze sprzedaży nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim.
Postanowiono przekazać wyniki ankiety Komisji Rewizyjnej w celu dalszych
konsultacji i wypracowania wspólnego stanowiska (niestety mimo poruszenia sprawy
z niektórymi członkami Komisji Rewizyjnej, sprawa ta nie została przeprowadzona
kompleksowo, jednak członkowie Rady postanowili zgłosić projekt uchwały
zjazdowej w sprawie kapitału żelaznego).
Obecna na spotkaniu komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik krótko
poinformowała o pomyśle wspólnego z Gminą Piaseczno wykupu od prywatnego
właściciela „Domu Zośki” w Zalesiu. Mieszkał w nim hm. Tadeusz Zawadzki „Zośka”,
organizowano tam konspiracyjne spotkania warszawskiego harcerstwa i kursy „Szkoły
za lasem”.
31 lipca 2017 r.
Tematem kolejnej zbiórki był pomysł wykupu, przy udziale gminy Piaseczno, połowy
udziału we własności działki z willą w Zalesiu, zwaną „Domem Zośki”. Początkowo
Rada Chorągwi odniosła się do tej inicjatywy sceptycznie. Członkowie Rady wyrażali
swoje nadzieje, obawy i zastrzeżenia co do tego pomysłu, m.in. związane
z angażowaniem dużych środków Chorągwi i wspólnym z gminą zarządzaniem
obiektem. Wskazano, że Komenda Chorągwi faktycznie decyzję w tej sprawie już
podjęła, podpisując list intencyjny z gminą Piaseczno. Na pytania członków Rady
długo odpowiadała komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik, ostatecznie
przekonując większość obecnych. Po dyskusji i głosowaniu Rada Chorągwi wyraziła
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pozytywną opinię wobec tej inicjatywy i przyjęła uchwałę nr 12/III/2017,
podkreślając m.in. wielką wartość historyczną i patriotyczną „Domu Zośki”. W treści
uchwały Rada wyraziła nadzieję na pozyskanie publicznych i prywatnych środków na
remont obiektu i wypracowanie dobrego modelu współpracy z samorządem gminy
Piaseczno.
30 września 2017 r.
Po otrzymaniu wniosków z niektórych hufców Chorągwi Stołecznej ZHP Rada
Chorągwi udzieliła ulg członkom hufców Garwolin, Pruszków, Tłuszcz, WarszawaCentrum, Warszawa-Ochota i Warszawa-Praga-Północ. Działając na podstawie
uchwały Rady Naczelnej ZHP, Rada Chorągwi jednogłośnie podjęła w tej sprawie
uchwały: nr 13/III/2017 dotyczącą składki w IV kwartale 2017 r. oraz 14/III/2017 –
składki w 2018 r. Składki w wymienionych hufcach będą wynosić od 5 do 10 zł.
Rozmawiano też o głosach środowisk seniorów harcerskich, aby przyznać im ulgi
w opłacaniu składek. Rada Chorągwi stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym nie
ma możliwości przyznania takich ulg seniorom. Rada postanowiła skierować do Rady
Naczelnej ZHP pismo w tej sprawie.
17 października 2017 r.
Rada Chorągwi podjęła uchwałę nr 15/III/2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających skład Komendy Chorągwi. Po rezygnacji z funkcji w Komendzie
Chorągwi phm. Wojciecha Puchacza nowym członkiem Komendy została phm.
Katarzyna Faliszewska. Ponownie wrócił temat wysokości składek opłacanych przez
seniorów, powstał pomysł spotkania z zainteresowanymi.
27 listopada 2017 r.
Przedstawiciele Rady Chorągwi Stołecznej ZHP: hm Joanna Nurek i phm. Paweł
Pietrzak wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami kręgów seniorów z Chorągwi
Stołecznej ZHP. Przedyskutowano kwestię wysokości składek i trudności seniorów
w uregulowaniu wyższej składki członkowskiej ze względu na często niewysoki status
majątkowy. Uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że należy znacząco
obniżyć składki wymagane od seniorów w ZHP. Ponieważ Rada Chorągwi nie
ma podstaw prawnych, aby obniżyć wysokość składki dla wybranej grupy lub zwolnić
ją z ich płacenia, skierowała w tej sprawie pismo do Rady Naczelnej ZHP.
18 listopada 2017 r.
Konferencja instruktorska Rady Chorągwi Update 2017 odbyła się 18 listopada
w Banku Wilhelma Landaua przy ul. Senatorskiej. Uczestnicy dyskutowali
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o przeciwdziałaniu dyskryminacji w środowiskach harcerskich, wyzwaniach
cyberprzestrzeni dla młodych ludzi, służbie i aktywności harcerzy w społeczeństwie
obywatelskim i aktualności metody harcerskiej w kontekście wyzwań współczesnego
świata, z którymi mierzymy się jako instruktorzy i świadomi wychowawcy. Zajęcia
prowadziły instruktorki harcerskie hm. Lucyna Czechowska i hm. Magdalena
Tchórznicka (Stowarzyszenie Harcerskie) oraz eksperci spoza ZHP: Małgorzata Leszko
i Marcin Grudzień. Do udziału w konferencji zgłosiło się 40 osób. Z ankiet
ewaluacyjnych wynikło, że uczestnicy docenili formułę spotkania, zadeklarowali
udział w podobnych wydarzeniach w przyszłości. W tej formie zostały również
zebrane pomysły na tematy na kolejnej konferencji.
21 grudnia 2017 r.
Spotkanie Rady Chorągwi, jak rzadko, miało charakter wyłącznie towarzyski.
W związku ze zmianą pracy i wyjazdem z Warszawy hm. Tomasz Kotecki zaprosił
członków rady na wieczór z grą planszową Timeline, którą Rada Chorągwi otrzymała
na spotkaniu opłatkowym władz i zespołów Chorągwi Stołecznej ZHP przed
tygodniem.
24 lutego 2018 r.
Rada Chorągwi, wspólnie z Radą Naczelną ZHP, Chorągwianą Szkołą Instruktorską
Iluminacja oraz zespołem pracy z kadrą zorganizowały zbiórkę konsultacyjną
w sprawie ewentualnych zmian w systemie metodycznym. Zajęcia, w których wzięło
udział 26 instruktorów, również spoza naszej Chorągwi, prowadzili hm. Dorota Całka
z Rady Naczelnej oraz hm. Witold Pietrusiewicz z Rady Chorągwi. Konsultacje
zorganizowano w związku z uchwałą Rady Naczelnej, która zaprosiła środowiska
instruktorskie do analizy dwóch modeli funkcjonowania organizacyjnego
i metodycznego związku: obecnego z podziałem na cztery grupy wiekowe,
odzwierciedlającego system oświaty z ostatnich 18 lat (nauczanie początkowe + klasy
IV-VI + gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna) oraz drugiego, z podziałem na trzy
grupy wiekowe, odpowiadające etapom nauczania w obowiązującym systemie
oświaty (nauczanie początkowe + klasy IV-VIII + szkoła ponadpodstawowa).
Dyskutowano o zaletach i mankamentach, szansach i zagrożeniach związanych z obu
systemami, uczestnicy wymieniali liczne przykłady i spostrzeżenia z własnych
doświadczeń. Gość zbiórki, hm. Marek Gajdziński ze Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, dzielił się doświadczeniami z rozwiązań metodycznych w tej
organizacji, mówił m.in. o eksperymentalnych gromadkach wilczków.
Generalnym wnioskiem z konsultacji jest, że należy przyjąć w ZHP ponownie system
trzech grup wiekowych, spójny z systemem oświaty. W przekonaniu dużej części
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uczestników dotychczasowy system czterech grup wiekowych jest mniej skuteczny
wychowawczo. Częste zmiany przynależności do drużyny (co 3 lata) przynoszą efekt
nowości, który może działać inspirująco i pobudzająco, ale nie sprzyjają stabilizacji,
utrwalaniu więzów przyjaźni, budowaniu poczucia tożsamości i skutecznemu
wzajemnemu oddziaływaniu wychowawczemu. Przejście na system trzech grup może
sprzyjać wzrostowi wieku drużynowych i przybocznych oraz zwiększeniu liczebności
jednostek wskutek zwiększenia się zakresów wieku ich członków. W relacjach
uczestników konsultacji powtarzał się problem nieuregulowania przejścia między
drużynami, szczególnie tam, gdzie nie działają szczepy, i w efekcie – utrata części
członków przy każdej zmianie grupy wiekowej. Dla lepszego działania ciągu
wychowawczego i zapobieżenia odpływowi członków ZHP potrzebne jest
zdecydowane wzmacnianie roli szczepów i stworzenie mechanizmów zachęcających
drużyny działające osobno do łączenia się w szczepy lub związki drużyn. Uczestnicy
zbiórki zwracali uwagę na mankamenty obecnego kształcenia metodycznego kadry:
część kadry zna tylko metodykę grupy wiekowej własnej drużyny lub gromady, nie
ma wiedzy o metodykach pozostałych grup i nie rozumie ich; potrzebne jest
przekazywanie wiedzy o metodzie harcerskiej i poszczególnych metodykach
w sposób bardziej całościowy, z uwzględnieniem powiązań między grupami
wiekowymi w ciąg wychowawczy i wspólnych narzędzi metodycznych.
22 marca 2018 r.
Na kolejnej zbiórce Rada zajęła się pakietem spraw związanych z gospodarką
Chorągwi. Członkowie rady wcześniej otrzymali biznesplany dwóch chorągwianych
przedsięwzięć, omówione przez Komendę i Komisję Rewizyjną Chorągwi, i wymienili
się uwagami. Pwd. Radosław Szuba zaprezentował pomysł działalności gospodarczej
Chorągwi o profilu studia graficznego / drukarni „Podrukowane.pl”. Rozmawiano też
o finalizowaniu sprawy nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim, planach powołania
fundacji Chorągwi, nowym systemie odznaczeń chorągwianych z odznaką „Zasłużony
dla Chorągwi Stołecznej ZHP”. Rada w uchwale nr 16/III/ 2018 wybrała na członka
Komendy ds. pracy z kadrą hm. Martę Filipiak (w miejsce phm. Barbary
Karaśkiewicz).
19 kwietnia 2018 r.
Rozmawiano o kolejnym planowanym przedsięwzięciu chorągwianym – plany
dotyczące funkcjonowania ośrodka w Starej Dąbrowie omówił pwd. Dominik
Domińczak. Opowiadał też o już przeprowadzonych i zaplanowanych na najbliższe
miesiące pracach remontowych.
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30 kwietnia 2018 r.
Podobnie jak przed rokiem, Rada Chorągwi dyskutowała nad wysokością składek.
Zebrani przyjęli uchwałę nr 17/III/2018, ustalając miesięczną składkę należną
Chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w 2019 r. na 10 zł.
Jednocześnie zobowiązali Komendę do podjęcia działań w celu zmniejszenia
wysokości składki w 2020 r. oraz zwiększenie wysokości składki należnej hufcom
w celu zapewnienia środków na poprawę ich działalności.
7 czerwca 2018 r.
Rada jednogłośnie podjęła kilka uchwał. Uchwałą nr 18/III/2018 rozwiązano zawarte
w 2011 r. porozumienie o współpracy między Chorągwią, Ligą Obrony Kraju
i stowarzyszeniami krótkofalowców, i utworzeniu Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Radioamatorskich. Komenda Chorągwi poinformowała, że organizacje
nie uczestniczyły w żadnych wspólnych przedsięwzięciach. Uchwałą nr 19/III/2018
uzupełniono skład Komendy Chorągwi o phm. Zofię Domańską, w związku
z wygaśnięciem mandatu członkini Komendy hm. Anny Nowosad, wybranej w grudniu
2017 r. na funkcję Naczelnika ZHP. Rada stwierdziła jednak, że jest to już 6. zmiana
w składzie Komendy w bieżącej kadencji, i wyraziła troskę, że tak częste zmiany
mogą się odbić negatywnie na jakości jej pracy. Uchwała nr 20/III/2018 dotyczyła
zaopiniowania budżetu Chorągwi na 2018 r., Rada nie wniosła zastrzeżeń do budżetu,
uznając jednak, że w przyszłości jego forma i układ powinno się zmodyfikować, tak
aby był funkcjonalny, bardziej przejrzysty i czytelny.
17 lipca 2018 r.
Rada Chorągwi podsumowała swoją kadencję. Omówiono projekt sprawozdania
z działalności Rady od poprzedniego Zjazdu Chorągwi. Członkowie Rady podzielili się
pracami nad dokumentami na Zjazd Chorągwi. Przyjęto uchwały nr 21/III/2018
w sprawie ewaluacji Planu operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2016
i nr 22/III/2018 w sprawie ewaluacji Planu operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP
za rok 2017.
Ocena realizacji uchwał Zjazdu Chorągwi
Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na mocy § 59 ust. 3 pkt 1) Statutu ZHP,
pozytywnie ocenia realizację poniższych uchwał Zjazdu Chorągwi:
1/ uchwałę nr 1 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie kompetencji własnych Zjazdu
Chorągwi Stołecznej ZHP;
2/ uchwałę nr 2 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy
pomiędzy Radą Chorągwi a Komendą Chorągwi;
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3/ uchwałę nr 4 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie jachtu „Warszawska Nike”;
4/ uchwałę nr 6 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnych obciążeń
finansowych nakładanych na hufce w latach 2015-2018;
5/ uchwałę nr 7 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kierunków działań
naprawczych finansów Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-2018
Jednocześnie Rada wyraża poniższe stanowisko w sprawie realizacji pozostałych
uchwał:
1/ uchwała nr 3 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie powołania chorągwianych
referatów metodycznych zdaniem Rady została zrealizowana literalnie (tzn.
powołano referaty), ale nie wszystkie powołane referaty w dostatecznym stopniu
spełniają swoją rolę, tj. wspierają kadrę hufców, w tym przede wszystkim
namiestników, w pracy z drużynowymi. W ocenie Rady działania podjęte przez
Komendę Chorągwi w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia metodycznego
w postaci referatów są dobre, ale wymagają poprawy.
2/ w załączniku do uchwały nr 5 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie Programu
Rozwoju Chorągwi Stołecznej na lata 2015-2018 przedstawionych zostało pięć
obszarów działania Chorągwi, nad poprawą których pracowano w minionej kadencji.
W ocenie Rady większość celów została osiągnięta, jednak widoczne są dysproporcje
w liczbie zrealizowanych w poszczególnych kategoriach celów:
- w obszarze Dobry program drużyny poprawy wymaga, opisana powyżej, działalność
chorągwianych referatów metodycznych oraz nie do końca jasne jest, czy
realizowane w Chorągwi projekty są odpowiedzią na faktyczne potrzeby społeczne,
a Chorągiew postrzegana jest przez zewnętrzne podmioty jako partner w ich
rozwiązywaniu;
- w obszarze Prosta dokumentacja e-ZHP została zrealizowana większość
postawionych celów, za wyjątkiem wdrożenia w pełni elektronicznego systemu
księgowości;
- w obszarze Motywowanie i promowanie kadry należy podkreślić, że we wszystkich
hufcach istnieją hufcowe lub międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej, a także
aktywnie działa Chorągwiana Szkoła Instruktorska “Iluminacja”; regularnie odbywają
się kursy podharcmistrzowskie oraz kursy dla kadry 35+, dzięki którym organizacja
pozyskuje dorosłych wolontariuszy. W ocenie Rady jedynym niezrealizowanym celem
w tym obszarze jest uczestnictwo Chorągwi w działaniach CSR w sektorze
przedsiębiorstw, włączające instruktorów Chorągwi w realizowane przez nie
działania społeczne;
- w ocenie Rady obszar Lepszy stan i czytelność finansów został zrealizowany w 100%;
w mijającej kadencji Komenda Chorągwi systematycznie realizowała plan naprawczy
Chorągwi, czego punktem kulminacyjnym była sprzedaż prawa użytkowania
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wieczystego nieruchomości przy ul. Zaruskiego 6; kolejnymi krokami było m.in.
spłacenie zobowiązań Chorągwi oraz rozpoczęcie inwestycji, w tym. m.in. remontu
OSW Stara Dąbrowa; z uzyskanych przez Radę informacji wynika również, że hufce
na bieżąco przekazują do Chorągwi należne składki członkowskie, a Chorągiew
terminowo przekazuje je do GK ZHP oraz nie posiada z tego tytułu żadnych
zaległości;
- w obszarze Przyjazna struktura z pewnością należy zauważyć, że nie powstał ruch
przyjaciół harcerstwa, jak również trudno uznać, że Chorągiew Stołeczna jest
wiodącą organizacją trzeciego sektora w aglomeracji i liderem wychowania
obywatelskiego; niemniej jednak Rada Chorągwi zdaje sobie sprawę z faktu,
że obszar ten wymaga współpracy i zaangażowania ze strony interesariuszy, czyli
podmiotów zewnętrznych, na których działania nie mamy do końca wpływu;
w związku z tym Rada uznaje ten obszar za wyzwanie do zrealizowania w kolejnej
kadencji.
Ocena realizacji uchwał własnych Rady Chorągwi:
Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na mocy § 59 ust. 3 pkt 1) pozytywnie
ocenia realizację poniższych uchwał własnych:
1/ uchwałę Rady Chorągwi Stołecznej ZHP nr 4/III/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Radą Chorągwi Stołecznej ZHP
a Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP. Rada Chorągwi wskazuje, że od podjęcia
ww. uchwały nie doszło do sporów kompetencyjnych między Radą Chorągwi
a Komendą.
W ocenie Rady Chorągwi współpraca między władzami Chorągwi miała konstruktywny
wymiar. Dla porządku należy odnotować, że nie zawsze władze Chorągwi stosowały
się do literalnych zapisów zawartych ww. uchwale, jednak nie wpłynęło to na istotę
materii regulowanej uchwałą.
2/ uchwałę Rady Chorągwi Stołecznej ZHP nr 5/III/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
przy ul. Zaruskiego 6 na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie oraz inwestycji środków
pozyskanych ze sprzedaży. Należy podkreślić, że sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości, a także warunki sprzedaży wynegocjowane (obniżenie o 1,5 mln
złotych kwoty warunkowej) z Główną Kwaterą ZHP, były niezaprzeczalnym sukcesem
Komendy Chorągwi, wspieranej przez pozostałe władze Chorągwi. Zwrócić należy
uwagę na późny termin realizacji przedmiotowej uchwały, choć w znacznej mierze
wynikało to czynników zewnętrznych (negocjacje z Główną Kwaterą ZHP oraz brak
ofert złożonych w pierwszym przetargu). Nie został zrealizowany wskazany
w przedmiotowej
uchwale
sposób
zabezpieczenia
kapitału
żelaznego
tj. zabezpieczenia kapitału żelaznego w wyodrębnionym podmiocie, takim jak:
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spółka celowa, trust, fundacja, przed wydatkowaniem kwoty początkowej kapitału
żelaznego na cele inne niż inwestycyjne bez zgody wyrażonej przez Zjazd Chorągwi
Stołecznej ZHP w formie uchwały. Sposób zabezpieczenia środków był po podjęciu
przedmiotowej uchwały podejmowany przez Radę Chorągwi i w większości
członkowie rady zgodzili się ze stanowiskiem prezentowanym przez komendantkę
i skarbnika o braku potrzeby podejmowania działań w tym kierunku w kształcie
prezentowanym w uchwale. Dla porządku należy też zwrócić uwagę, iż formalnie
w terminie przewidzianym przedmiotową uchwałą nie przestawiono harmonogramu
inwestycji i lokowania środków, lecz informacje w tym przedmiocie w oczekiwanym
zakresie zostały przedstawione władzom Chorągwi.

W zakresie pozostałych uchwał własnych Rada uznaje za niecelowe ocenianie ich
realizacji. Powyższe wynika z treści i znaczenia podejmowanych uchwał, dotyczy to
w szczególności uchwał w których dokonywano wyborów uzupełniających składu
Komendy Chorągwi (ze względu na realizację w momencie wejścia w życie uchwał),
uchwał ustalających wysokość i alokację składki członkowskiej (ze względu
na wykonywanie obowiązków wynikających z odrębnych regulacji związkowych), czy
uchwał, w których wyrażano opinie lub dokonywano ewaluacji (ze względu na ich na
niewiążący charakter oraz zazwyczaj szczegółowe uzasadnienia uchwał wskazujące
na motywy rady).
Podsumowanie
Rada Chorągwi Stołecznej ZHP w minionej kadencji zajmowała się licznymi
zagadnieniami z zakresu różnorodnych sfer pracy Chorągwi, jej członkowie
podejmowali wiele działań opisanych powyżej, uczestniczyli w spotkaniach
i rozmowach z władzami i zespołami instruktorskimi Chorągwi, pracowali nad
dokumentami, reprezentowali też chorągiew na zewnątrz.
Rada spotykała się regularnie co 1-1,5 miesiąca, a w każdym z jej posiedzeń
uczestniczyła znacząca większość jej członków. Rada w minionej kadencji dość
szybko stała się zgranym zespołem, w którym dobrze się pracowało. W zgodnej opinii
członków rady działała ona konstruktywnie nawet w sytuacjach różnic zdań.
W sprawach spornych czy kontrowersyjnych staraliśmy się wypracować wspólną
opinię - praktycznie nie zdarzały się uchwały i stanowiska podjęte niewielką różnicą
głosów „za” i „przeciw”.
Rada dobrze ocenia współdziałanie z innymi władzami Chorągwi. W szczególności
chcielibyśmy podkreślić dobrą współpracę z komendantką Chorągwi hm. Pauliną
Gajownik, która uczestniczyła w wielu posiedzeniach Rady, dzieliła się na bieżąco
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informacjami o działaniach Komendy i zespołów Chorągwi, udzielała wyjaśnień
i odpowiedzi na pytania Rady. Również współpraca z Komisją Rewizyjną Chorągwi
układała się dobrze, choć miała charakter bardziej ograniczony, incydentalny,
co wynikało z konkretnych potrzeb i przepisów Statutu ZHP.
Jednocześnie Rada Chorągwi stwierdza, że w pewnym zakresie nie dość
konsekwentnie wypełniała obowiązki nałożone na nią w § 59 Statutu ZHP. Mimo
to, wobec wielu spraw, którymi Rada powinna się zajmować jako najważniejszymi
sprawami Chorągwi, i ich znacznej wagi, przy równoczesnym dużym zaangażowaniu
członków Rady w pracę instruktorską w macierzystych hufcach, Rada Chorągwi
Stołecznej ZHP ocenia, że dobrze wypełniała swoje zadania.
Rada postanowiła sformułować następujące rekomendacje dla Rady Chorągwi
na przyszłą kadencję:
1. Rada Chorągwi powinna stanowić grono możliwie reprezentatywne dla całej
Chorągwi, zróżnicowania jej hufców, potrzeb i specyfiki środowisk, specjalności
itp. Ze względu na dość duży zakres obowiązków statutowych jak i spraw istotnych
dla Chorągwi Stołecznej, w których rada może i powinna zabierać głos, jej
liczebność powinna wynosić minimum 10 osób. Jednakże w składzie Rady powinny
znaleźć się osoby świadome potrzeby dużego zaangażowania się w jej pracę.
2. Rada powinna wykazywać inicjatywę w identyfikowaniu najważniejszych
i kluczowych spraw dla Chorągwi z różnych obszarów. Dobrą praktyką jest
podjęcie na początku kadencji decyzji o tym, które sprawy Rada traktuje jako
„najważniejsze sprawy chorągwi” oraz przyjęcie wspólnych ustaleń przez Radę
i Komendę Chorągwi dotyczących szczegółów wzajemnej współpracy.
3. Rada powinna skuteczniej docierać z informacjami do środowisk Chorągwi.
Wydaje się, że można w tym zakresie w lepszym stopniu wykorzystywać media
społecznościowe, stronę internetową Chorągwi i spotkania w siedzibie Chorągwi,
w tym odprawy komendantów hufców.
4. W przypadku dokonywania przez Radę wyborów uzupełniających do władz
Chorągwi, niezbędnym wydaje się zorganizowanie spotkania Rady nie tylko
z władzą, która proponuje zmianę, ale również z samym kandydatem.
5. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w spotkaniach (odprawach) komendantów
hufców, aby na bieżąco śledzić działalność oraz współpracę hufców i Chorągwi.

