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Uchwała nr 57/XVI 

Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: Muzeum Ruchu Harcerskiego 
 

§ 1 

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR, przez kilkunastu laty z radością zaangażował się w 

zapoczątkowaną w Krakowie w latach 30 XX w., powracającą w po roku 1956 i 1980 ideę 

utworzenia muzeum harcerskiego, która w 2008 roku, w związku ze zbliżającym się 

jubileuszem 100-lecia harcerstwa, staraniem grupy radnych związanych z ruchem harcerskim 

została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwałą dotyczącą włączenia Miasta Krakowa do 

inicjatywy stworzenia Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. Mając świadomość wagi 

podejmowanych działań z perspektywy naszych poprzedników w skautowej pracy, a także 

przyszłych harcerskich pokoleń, zauważamy potrzebę zawarcia porozumienia z Organizatorem 

Muzeum Ruchu Harcerskiego, którego celem będzie możliwie najpełniejsza realizacja założeń 

programowych i organizacyjnych tworzonej placówki, objętych konsensusem krakowskich 

środowisk harcerskich ZHP i ZHR oraz Miasta Krakowa przez okres ostatniej dekady. 

 

§2 

Zarząd Okręgu Małopolskiego zobowiązuje Przewodniczącego hm. Krzysztofa 

Wójtowicza do podjęcia niezbędnych działań związanych z wypracowaniem i zawarciem do 

dnia 28.02.2021 r. ww. porozumienia obejmującego zasady współpracy obu organizacji 

harcerskich (oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów) z Muzeum Historycznym Miasta 

Krakowa, z uwzględnieniem postulatów zawartych w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZAŁĄCZNIK do Uchwały nr 57/XVI z dnia 2 lutego 2021 r. 

Postulaty do Porozumienia: 

1. Powołanie, zgodnie z przyjętą uprzednio koncepcją organizacyjną w oparciu o zapisy 

Art. 12. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz § 15. statutu Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa kolegium doradczego, pełniącego funkcję Rady Programowej 

MRH w skład którego weszliby przedstawiciele ZHP, ZHR (oraz ew. Stowarzyszenia Szarych 

Szeregów), oraz nadanie mu odpowiedniego regulaminu umocowanego w statucie muzeum 

(art. 12.2), umożliwiającego oddanie głosu środowiskom harcerskim w zakresie dotyczącym 

spraw programowych przewidzianych w misji oddziału – w terminie do 22.02.2021 r. 

 

2. Powołanie, zgodnie z przyjętą uprzednio koncepcją organizacyjną, w celu nadania 

MRH odpowiedniej rangi jako placówki o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, 

Rady Patronów w której obok przedstawicieli organizatorów znaleźliby się przedstawiciele 

organizacji harcerskich, a więc Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa 

Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Skautów Europy, 

Związku Harcerstwa Polskiego (działającego poza granicami kraju) z władzami w Londynie, 

jak również polskich organizacji harcerskich na Wschodzie. 

 

3. Opracowanie przez MHK w porozumieniu z ZHP i ZHR i przyjęcie, zgodnie  

z początkowymi założeniami, dokumentów: 

a. "Koncepcji działania Muzeum Ruchu Harcerskiego" określającego misję i cele 

działania oddziału, założenia programowe, organizacyjne, w tym jego strukturę 

wewnętrzną, z uwzględnieniem założeń wypracowanych poprzednio w latach 2009, 

2019, 2020 oraz zawartych w wniosku o dofinansowanie z RMPO z 2017 r., w stosunku 

do których osiągnięto uprzednio konsensus stanowiący podstawę współpracy organizacji 

harcerskich w tej dziedzinie z m. Krakowem, 

b. "Organizacji i planu działania w celu otwarcia Muzeum Ruchu Harcerskiego", 

jako podstawy do podejmowanych w tym zakresie działań, w terminie do 28.02.2021 r. 

 

4. Poszerzenie zespołu muzealnego pracującego nad koncepcją wystawy stałej oraz 

wydarzeniem otwarcia oddziału o osoby posiadające doświadczenie w pracy harcerskiej, 

będące doświadczonymi metodykami, co miałoby na celu umożliwienie realizacji 

przygotowania funkcjonowania placówki oraz jej dalszego poprowadzenia z uwzględnieniem 
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wypracowanych w poprzednich latach zapisów dotyczących misji MRH i założeń 

programowych, w stosunku do których osiągnięto uprzednio konsensus stanowiący podstawę 

współpracy organizacji harcerskich w tej dziedzinie z m. Krakowem – utworzenie dla realizacji 

zadania tzw. zespołu kreatywnego, którego celem będzie wspólne opracowanie założeń 

ekspozycji stałej oraz wydarzenia otwarcia MRH. 

 

5. Utworzenie, zgodnie z warunkami dofinansowania MRPO zawartymi we wniosku,  

4 nowych miejsc pracy na stanowiskach: asystent muzealny (2) i asystent edukator (2), w 

oparciu o przeprowadzony przy udziale przedstawicieli ZHP i ZHR konkurs, którego warunki 

pozwolą wyłonić osoby posiadające praktyczną wiedzę o historii, metodzie i tradycjach 

harcerskich oraz cechy osobowościowe, przekonania etyczne, a także odpowiednią postawę, 

umożliwiające profesjonalne, zaangażowane i wiarygodne realizowanie na swoich 

stanowiskach misji  

i programu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Ww. stanowiska zostałyby utworzone do 

dn. 01.06.2021 r., a celem zatrudnionych osób byłoby opracowanie szczegółów programu 

działalności MRH w zakresie imprez cyklicznych oraz zajęć edukacyjnych organizowanych w 

oddziale, a także przygotowanie scenariusza aktywizującego oprowadzania po wystawie stałej 

w odniesieniu do zróżnicowanych grup wiekowych zwiedzających. Powyższy postulat jest 

również zgodny z zapisami porozumienia z dn. 10 czerwca 2009 zawartego pomiędzy Gminą 

Miejską Kraków, Chorągwią Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego oraz Okręgiem 

Małopolskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego jednym z elementów było m.in. 

tworzenie (…) zaplecza kadrowego dla przyszłego Muzeum. 

 

6. Ustalenie zasad korzystania w przyszłości przez organizacje harcerskie – ZHP i ZHR 

oraz Stowarzyszenie Szarych Szeregów z pomieszczeń budynku Muzeum Ruchu Harcerskiego, 

a także warunków zakupu biletów na ekspozycje prezentowane w ramach MRH przez 

członków ww. organizacji. 

 

7. Realizacja wystroju i wyposażenia wnętrz obiektu (obejmującego m. in. hol 

muzealny, sale konferencyjne, pokoje noclegowe) w porozumieniu z przedstawicielami 

środowisk harcerskich, z uwzględnieniem specyfiki miejsca jako Centrum Ruchu Harcerskiego 

i Skautowego. 
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