
 
 
 
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA JEDNOSTEK 
HUFCA ZHP JAWORZNO 

PROGRAM  HARCE 
 
1. Program HARCE pełni funkcję współzawodnictwa Hufca ZHP Jaworzno. Jest         
systemem stworzonym z myślą o drużynowych, który ma za zadanie: 
• motywować do działania, 
• podnosić poziom wykonywanej pracy, 
• nagradzać za dobrze wykonywane zadania i realizowane projekty. 
 
2. Program HARCE jest skierowany do następujących jednostek hufca: 
• gromady zuchowe, 
• drużyny harcerskie, 
• drużyny starszoharcerskie, 
• drużyny wędrownicze. 
 
3. Realizacja programu opiera się na zdobywaniu HARCY, które będą         
przyznawane jednostkom za: pracę z metodyką, działalność programową, działalność         
kształceniową, liczebność, współpracę z hufcem, dokumentację drużyny oraz dział         
inne.  
 
4. Weryfikacja HARCY odbywać się będzie na podstawie meldunku miesięcznego,         
oceny namiestnika właściwego pionu oraz biura hufca. 
 
5. HARCE przyznawane są według Punktacji Programu HARCE – (w załącznikach)         
dla poszczególnych pionów:  
- zuchy (załącznik nr 1), 
- harcerze oraz harcerze starsi (załącznik nr 2),  
- wędrownicy (załącznik nr 3). 
 
6. W Punktacjach punkty podane są za udział całej drużyny (100% liczebności x H),             
przyznawane są za procentowy udział członków gromady/drużyny. 
 
7. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność między meldunkami, a dokumentacją        
drużyny, punkty za okres rozliczeniowy zostają obniżone o 50 %. 
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8. Osobami odpowiedzialnymi za współzawodnictwo, w tym naliczanie HARCÓW,        
są wyznaczone osoby z zespołu programowego Hufca ZHP Jaworzno. 
 
9. Meldunek miesięczny dostarczany powinien być w formie pliku PDF o          
nazwie uzupełnionej wg wzoru: nazwajednostki.miesiąc.pdf     
(np. biedronki.styczen.pdf ) na adres mailowy program@jaworzno.zhp.pl do       
ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku okresu wakacyjnego (lipiec,        
sierpień) można złożyć jeden meldunek zbiorczy.  

 
10. Istnieje możliwość oddania meldunków miesięcznych po terminie: do 3 dnia          
nowego miesiąca, jednakże z ogólnej punktacji miesięcznej zostanie odjęte 15%          
HARCÓW za każdy dzień zwłoki. 
 
11. Każdy zuch, harcerz, harcerz starszy, wędrownik oraz instruktor może zdobywać          
punkty na rzecz jednej jednostki.  

 
12. Po zweryfikowaniu meldunku miesięcznego HARCE poszczególnych drużyn są        
dostępne w tabeli współzawodnictwa na stronie internetowej Hufca ZHP Jaworzno          
(www.jaworzno.zhp.pl) w zakładce „Współzawodnictwo”. 
 
13. Program podsumowywany jest co pół roku. Jego rozpoczęcie jak 
i zakończenie jest wyznaczane przez następujące wydarzenia, daty: 
• Rozpoczęcie Roku Harcerskiego – wrzesień ( okres od września do stycznia) 
• Dzień Myśli Braterskiej – końcówka lutego ( okres od lutego do sierpnia) 

 
14. Po ostatecznej weryfikacji HARCÓW i ich podliczeniu jednostki mogą wymieniać          
je na propozycje zawarte w HARCLOGU.  
 
15. HARCLOG to katalog będący zbiorem propozycji przedmiotów wraz z ich          
wartością przedstawioną w HARCACH, który jednostki otrzymują na końcu każdego          
okresu rozliczeniowego programu HARCE. Korzystanie z katalogu jest możliwe         
poprzez złożenie zamówień w okresie dwóch tygodni od publikacji katalogu.  
Zamówienia składane są w formie pliku PDF na adres mailowy          
program@jaworzno.zhp.pl .  
Realizacja zamówienia trwa dwa tygodnie po zamknięciu możliwości przesyłania         
zamówień. 
 

Opracował Zespół Programowy Hufca ZHP Jaworzno 
 

2 

http://www.jaworzno.zhp.pl/


 
 
 
 

16. W ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego drużyny mogą zgłaszać propozycje         
produktów do katalogu HARCLOG. 

 
17. Harce nie przenoszą się między okresami rozliczeniowymi. 
 
18. Komenda Hufca ZHP Jaworzno zastrzega sobie prawo do dodatkowego          
wyróżnienia rocznej pracy jednostek. 
 
19. Zespół Programowy Hufca ZHP Jaworzno zastrzega sobie prawo do wnoszenia           
poprawek do regulaminu współzawodnictwa, interpretacji regulaminu oraz weryfikacji        
produktów w katalogu HARCLOG. 
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