
 

 

 

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej  
 

 

 

  
 

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 9/2017 

z dnia 23 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta i Komendy Hufca  

za okres od 21 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 

 

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3, 8 Statutu ZHP, Komenda Hufca postanawia, co następuje: 

1. Przyjmuje się sprawozdanie Komendanta i Komendy Hufca za okres od 

21 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała została przyjęta większością głosów.  

Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 
 (—) phm. Patryk Rempała 

 
 



      

 

SPRAWOZDANIE  

KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA 

ZA OKRES OD 21 LISTOPADA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.  
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I. Organizacja, zarządzanie i promocja hufca 

 

1. Skład komendy hufca oraz pozostałych władz hufca kończącej się kadencji wraz ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym. 

Skład Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w okresie do 21 listopada 2015 do 31 grudnia 2016 r.:  

 

phm. Patryk Rempała – Komendant Hufca    21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

phm. Magdalena Bogucka – Zastępczyni Komendanta Hufca 21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

phm. Katarzyna Moskała – Zastępczyni Komendanta Hufca  21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

pwd. Antonina Mielcarek – Członkini Komendy Hufca  21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

pwd. Elżbieta Płonka – Członkini Komendy Hufca   21.11.2015 r. – 31.12.2016 r. 

phm. Michał Janerka – Członek Komendy Hufca    21.11.2015 r. – 31.12.2016 r. 

pwd. Jacek Rakotny – Członek Komendy Hufca   21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

 

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w okresie od 21 listopada 2015 do 31 grudnia 2016 r.:  

 

hm. Tomasz Rawski – Przewodniczący KRH     21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

hm. Magdalena Kobryń – Zastępczyni Przewodniczącego KRH   21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

phm. Adam Dersiewicz – Zastępca Przewodniczącego KRH  21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

phm. Sylwia Dziarmaga – Członkini KRH      21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  

pwd. Damian Sifczyk – Członek KRH      21.11.2015 r. – 31.12.2016 r.  
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2. Struktura organizacyjna komendy hufca wraz z powołanymi komisjami, zespołami itp. 

Załącznik nr 1. 

 

 

3. Funkcjonowanie komendy hufca ZHP: dyżury, zorganizowanie biura itp. 

Dyżury Komendy Hufca odbywały się regularnie. W okresie od 21 listopada 2015 do 31 grudnia 2016 r. we wtorki od 17:00 do 19:30. Od 1 października 

2016 do 31 grudnia 2016 odbywał się dodatkowy dyżur Komendanta Hufca w poniedziałki od 15:00 do 16:00.  

 

 21.11.2015 – 31.12.2016 1.10 – 31.12.2016 

Biuro Komendy Hufca wtorek, 17:00 – 19:30 poniedziałek, 15:00 – 16:00 

phm. Patryk Rempała wtorek, 17:30 – 18:30  

phm. Magdalena Bogucka wtorek, 18:45 – 19:30  

phm. Katarzyna Moskała wtorek, 18:00 – 19:30  

pwd. Antonina Mielcarek wtorek, 17:30 – 18:30  

pwd. Elżbieta Płonka wtorek, po wcześniejszym umówieniu  

phm. Michał Janerka  wtorek, po wcześniejszym umówieniu  

pwd. Jacek Rakotny wtorek, po wcześniejszym umówieniu  

 

Komenda Hufca w okresie sprawozdawczości odbyła kilkanaście dodatkowych spotkań i dyżurów w lokalu Hufca w zależności od potrzeb 

drużynowych, instruktorów oraz zespołów instruktorskich. 

 

4. Wykaz drużyn wchodzących w skład hufca i innych jednostek.  

Wykaz jednostek Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, stan na 31 grudnia 2016 roku: 

 

Szczep Harcerski „Ignis” w Toszku – komendantka: phm. Monika Buchalik, 

101 Toszecka Gromada Zuchowa „Magiczne Krzemyczki” – drużynowa pwd. Marta Bryzik, 

10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień” – drużynowa: pwd. Marta Bulla, 

16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „Iska” – drużynowy: pwd. Sandra Klonek, 

111 Toszecka Drużyna Wędrownicza „Fajer” – drużynowy: HO Jacek Rotkegel, 

Krąg Starszyzny „Płomień” – drużynowy: HR Paweł Mrzygłód. 
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Szczep „Uroczysko” im. Aleksandra Kamińskiego – komendantka: pwd. Emilia Nikiel, 

21 Gliwicka Gromada Zuchowa „Książęca Świta” – drużynowa: pwd. Magdalena Śmieja, 

4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia” – drużynowa: pwd. Joanna Śmieja, 

10 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żagwie” – drużynowa: pwd. Emilia Nikiel,  

16 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wykrot” – drużynowa: pwd. Jagoda Szyjkowska. 

 

Gliwicki Szczep „Twierdza” im. Orląt Lwowskich – komendantka: pwd. Ewa Seweryn,  

9 Gliwicka Drużyna Harcerska „Baszta” – p. o. drużynowego: ćw. Michał Hüpsch, 

95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela” – drużynowy: ćw. Kuba Krzywy, 

9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna” – drużynowa: pwd. Ewa Seweryn, 

91 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Forteca” – drużynowy: HO Marta Tkacz. 

 

VI Gliwicki Szczep „Pangea” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego – komendantka: pwd. Małgorzata Socha, 

6 Gliwicka Gromada Zuchowa „Wielcy Indianie” – drużynowy: ćw. Wojciech Olejko, 

6 Gliwicka Gromada Zuchowa „Jeżo Zwierze” – drużynowa: phm. Barbara Kosmalskam 

6 Gliwicka Drużyna Harcerska „Bór” – p. o. drużynowego: ćw. Dawid Siemieniaka, 

6 Gliwicka Drużyna Harcerzy i Harcerzy Starszych „Nurt” – drużynowa: pwd. Klaudia Kotowicz, 

6 Gliwicka Drużyna Wędrownicza „Tajfun” – drużynowa: pwd. Klaudia Kotowicz, 

 

12 Gliwicka Gromada Zuchowa „Sprytne Lisy” – drużynowa: pwd. Ewa Gnat, 

93 Gliwicka Gromada Zuchowa „Wieżaki Cudaki” – drużynowa: pwd. Łucja Dybek, 

12 Gliwicka Harcerska Drużyna „Mistral” – drużynowy: phm. Michał Janerka,  

14 Gliwicka Drużyna Harcerska „Szarotka” – drużynowy: pwd. Kamil Dobrzański, 

19 Gliwicka Drużyna Harcerska przy GTW – drużynowy: pwd. Dariusz Opoka, 

25 Gliwicka Drużyna Harcerska „Szarotki” – drużynowa: pwd. Anna Pielecka, 

26 Gliwicka Drużyna Harcerska „Knieje” – p. o. drużynowej: sam. Agata Gorszanów, 

28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki” – drużynowa: pwd. Weronika Maciak, 

93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” – drużynowy: pwd. Marcin Ciunczyk, 

102 Gliwicka Drużyna Harcerska „Brzezinka” – drużynowy: HO Radosław Jasiński,  

316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan” – drużynowy: pwd. Dawid Wiater, 

próbna Drużyna Harcerska w Ostropie – drużynowy: phm. Łukasz Jurkiewicz. 
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Wykaz zespołów instruktorskich Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, stan na 31 grudnia 2016 roku: 

Zespół Kadry Kształcącej  

Kapituła Stopni Wędrowniczych   

Komisja Stopni Instruktorskich 

Zespół ds. Promocji i Informacji 

Poczet Sztandarowy  

 

5. Liczebność hufca w poszczególnych latach. 

Stan Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej wg. Ewidencji ZHP: 

31.12.2011 – 263 osoby, 

31.12.2012 – 279 osób, 

31.12.2013 – 376 osób, 

31.12.2014 – 439 osób, 

1.10.2015 – 505 osób 

31.12.2015 – 527 osób 

31.12.2016 – 556 osób 

 

6. Dokumentacja pracy komendanta i komendy hufca: 

Komenda Hufca w okresie sprawozdawczym odbyła 14 protokołowanych posiedzeń. (stan na 31.12.2016) 

 

 2015 2016 

 26.11 8.12 6.01 26.01 23.02 24.03 29.03 26.04 2.06 5.09 24.10 24.10 28.11 30.12 

phm. Patryk Rempała x x x x x x x x x - x x x x 

phm. Magdalena Bogucka x x x x x x x x x x x x x x 

pwd. Katarzyna Moskała x x - x x x x x x x x x x x 

pwd. Antonina Mielcarek x x x x - x x x x - x x x x 

pwd. Elżbieta Płonka x x x - x x x x - x x x x - 

phm. Michał Janerka x x x x x x x x x x x x x - 

pwd. Jacek Rakotny x - - - - x x - x x x x - x 

X- obecna / obecny na posiedzeniu Komendy Hufca 
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 Obecność XX/YY spotkań XXX % frekwencji 

phm. Patryk Rempała Obecność na 13/14 spotkań 92% frekwencji 

phm. Magdalena Bogucka Obecność na 14/14 spotkań 100% frekwencji 

pmh. Katarzyna Moskała Obecność na 13/14 spotkań 92% frekwencji 

pwd. Antonina Mielcarek Obecność na 12/14 spotkań 85% frekwencji 

pwd. Elżbieta Płonka Obecność na 11/14 spotkań   78 % frekwencji 

phm. Michał Janerka Obecność na 13/14 spotkań  92% frekwencji 

pwd. Jacek Rakotny  Obecność na 8/14 spotkań   50% frekwencji 

  

Komenda Hufca w okresie sprawozdawczym prowadziła dokumentację taką jak: m. in. rozkazy Komendanta Hufca, uchwały Komendy Hufca, Decyzje 

Komendanta Hufca, Decyzje Komendanta i Skarbnika Hufca, protokoły z posiedzeń Komendy Hufca, comiesięczne meldunki składane do Komendy 

Chorągwi, rejestr pism wychodzących i przychodzących, rejestr książeczek instruktorskich, pieczątek oraz wypożyczenia sprzętu. Komenda regularnie 

archiwizuje dokumentacje z lat poprzednich oraz dba o utrzymanie dokumentacji w należytym porządku. Dokumentacja związana z pracą KH w okresie 

sprawozdawczym była na bieżąco przekazywana do Komendy Chorągwi. Wszystkie uchwały, decyzje oraz rozkazy są na bieżąco publikowane 

w serwisie internetowym Hufca. 

 

 

Komenda w okresie sprawozdawczości przyjęła 18 uchwał, takich jak: (stan na 31.12.2016): 

- uchwała Komendy Hufca nr 30/2016 z dnia 2016-12-30 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej jednostek organizacyjnych Hufca 

- uchwała Komendy Hufca nr 29/2016 z dnia 2016-12-30 w sprawie zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków, wycieczek, rajdów i innych imprez 

w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej 

- uchwała Komendy Hufca nr 28/2016 z dnia 2016-12-30 w sprawie Uchwały Komendy Hufca nr 1/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. 

- uchwała Komendy Hufca nr 27/2016 z dnia 2016-12-30 w sprawie możliwości obniżenia odpłatności uczestnika za udział w wyjazdach 

organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 r. 

- uchwała Komendy Hufca nr 26/2016 z dnia 2016-12-30 w sprawie zatwierdzenia cen wyjazdów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 

2017 r. 

- uchwała Komendy Hufca nr 25/2016 z dnia 2016-12-21 w sprawie przyjęcia regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich 

- uchwała Komendy Hufca nr 24/2016 z dnia 2016-12-05 w sprawie pogotowia kasowego hufca na rok 2017 

- uchwała Komendy Hufca nr 23/2016 z dnia 2016-11-28 w sprawie zatwierdzenia wydatków na rok 2017 zespołów instruktorskich 

- uchwała Komendy Hufca nr 22/2016 z dnia 2016-11-19 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej jednostek organizacyjnych Hufca 

- uchwała Komendy Hufca nr 21/2016 z dnia 2016-11-19 w sprawie Ośrodka Harcerskiego w Łączy 
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- uchwała Komendy Hufca nr 20/2016 z dnia 2016-10-28 w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za III kwartał 2016 roku 

- uchwała Komendy Hufca nr 19/2016 z dnia 2016-09-27 w sprawie przyjęcia budżetu na rok  2017 

- uchwała Komendy Hufca nr 18/2016 z dnia 2016-09-27 w sprawie kolonii zuchowej 23 Świdnickiej Gromady Zuchowej Leśne Duszki 

- uchwała Komendy Hufca nr 17/2016 z dnia 2016-09-25 w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za II kwartał 2016 roku 

- uchwała Komendy Hufca nr 16/2016 z dnia 2016-06-12 w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za I kwartał 2016 roku 

- uchwała Komendy Hufca nr 15/2016 z dnia 2016-06-02 w sprawie kontroli Harcerskiej Akcji Letniej 2016 

- uchwała Komendy Hufca nr 14/2016 z dnia 2016-06-02 w sprawie Ośrodka Harcerskiego w Łączy 

- uchwała Komendy Hufca nr 13/2016 z dnia 2016-06-02 w sprawie Zespołu ds. Łączy 

- uchwała Komendy Hufca nr 12/2016 z dnia 2016-04-26 w sprawie zatwierdzenia zasad zarządzania projektami. 

- uchwała Komendy Hufca nr 11/2016 z dnia 2016-04-26 w sprawie możliwości obniżenia cen wyjazdów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji 

Letniej 2016 r. 

- uchwała Komendy Hufca nr 10/2016 z dnia 2016-04-26 w sprawie zatwierdzenia cen wyjazdów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 

2016 r. 

- uchwała Komendy Hufca nr 9/2016 z dnia 2016-03-06 w sprawie przyjęcia planu pracy Hufca na rok 2016 

- uchwała Komendy Hufca nr 8/2016 z dnia 2016-02-26 w sprawie przyjęcia planu kształcenia na rok 2016 

- uchwała Komendy Hufca nr 7/2016 z dnia 2016-02-26 w sprawie przycięcia regulaminu pracy Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi 

Gliwickiej 

- uchwała Komendy Hufca nr 6/2016 z dnia 2016-01-26 w sprawie regulaminu Minigranta 2016 Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej "NA ZEWNĄTRZ I DO 

WEWNĄTRZ" 

- uchwała Komendy Hufca nr 5/2016 z dnia 2016-01-26 w sprawie regulaminu pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej 

- uchwała Komendy Hufca nr 4/2016 z dnia 2016-01-26 w sprawie zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków, wycieczek, rajdów i innych imprez 

w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej. 

- uchwała Komendy Hufca nr 3/2016 z dnia 2016-01-26 w sprawie zatwierdzenia wydatków na rok 2016 zespołów instruktorskich Hufca ZHP Ziemi 

Gliwickiej. 

- uchwała Komendy Hufca nr 2/2016 z dnia 2016-01-07 w sprawie możliwości obniżenia odpłatności uczestnika za zimowisko zorganizowany 

w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2016 

- uchwała Komendy Hufca nr 1/2016 z dnia 2016-01-07 w sprawie zatwierdzenia cen zimowisk 

 

Komendant Hufca w okresie sprawozdawczości podjął 5 decyzje, takich jak: (stan na 31.12.2016): 

- decyzja Komendanta Hufca z dnia 2016-09-27 w sprawie ustalenia zakresów obowiązków 

- decyzja Komendanta Hufca z dnia 2016-08-19 w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za rok 2015/2016 

- decyzja Komendanta Hufca z dnia 2016-08-11 w sprawie kontroli placówki wypoczynku w Zarzeczu 
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- decyzja Komendanta Hufca z dnia 2016-08-05 w sprawie przygotowań do Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej 2017 

- decyzja Komendanta Hufca z dnia 2016-01-18 w sprawie przygotowań do HAL 2016 

 

Komendant Hufca, w okresie sprawozdawczości wydał 18 rozkazów: (stan na 31.12.2016): 

- L 1 / 2016 z dnia 17 stycznia 2016 r. 

- L 2 / 2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 

- L 3 / 2016 z dnia 5 marca 2016 r. 

- L 4 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r. 

- L 6 / 2016 z dnia 24 kwietnia 2016 r. 

- L 7 / 2016 z dnia 31 maja 2016 r. 

- L 8 / 2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. 

- L 9 / 2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

- L 10 / 2016 z dnia 10 lipca 2016 r. 

- L 11 / 2016 z dnia 28 lipca 2016 r. 

- L 12 / 2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

- L 13 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

- L 14 / 2016 z dnia 24 września 2016 r.  

- L 15 / 2016 z dnia 3 października 2016 r. 

- L 16 / 2016 z dnia 10 października 2016 r. 

- L 17 / 2016 z dnia 21 listopada 2016 r. 

- L 18 / 2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. 
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7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa – organizacja, nadzór i statystyka rok rocznie (zestawienia i opis). 

 

Harcerska Akcja Zimowa 2016 – Szczep „Pangea” – Zawoja  

Termin  Uczestnicy Kadra wychowawcza Komenda Zgrupowania  Podobozy 

13 do 19 stycznia 2016 38 5 - - 

 

Harcerska Akcja Zimowa 2016 – Szczep „Twierdza” – Wieszczyna  

Termin  Uczestnicy Kadra wychowawcza Komenda Zgrupowania  Podobozy 

13 do 17 stycznia 2016 30 4 - - 

 

Harcerska Akcja Zimowa 2016 – 93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” i 93 Gliwickiej Gromady Zuchowej „Wieżaki Cudaki” – Zawoja 

Termin  Uczestnicy Kadra wychowawcza Komenda Zgrupowania  Podobozy 

15 do 21 stycznia 2016 42 8 - - 

 

Harcerska Akcja Letnia 2016 – Obóz Hufca – Próchnówko 2016  

Termin  Uczestnicy Kadra wychowawcza Komenda Zgrupowania  Podobozy 

7 do 28 lipca 2016 250 30 6 8 

 

Kolonia Zuchowa Hufca Ziemi Gliwickiej – Zarzecze 2016 

Termin  Uczestnicy Kadra wychowawcza Komenda Zgrupowania  Podobozy 

5 do 19 sierpnia 2016 30 3 - - 

 

8. Ocena wizerunkowa - strona www, logotyp (czy hufiec korzysta z identyfikacji wizualnej ZHP). 

 

Aktualizacja strony internetowej Hufca. 

Strona Hufca aktualizowana była na bieżąco – z odpowiednim wyprzedzeniem pojawiały się informacje ważne dla drużynowych i instruktorów – m.in. 

przypomnienia o odprawach oraz obchodach świąt państwowych. Na stronie pojawiały się także informacje dotyczące bieżącej działalności jednostek 

oraz instruktorów – udziały w konferencjach, kursach, warsztatach oraz rajdach. Dodatkowo w październiku 2016 roku Hufiec podjął współpracę z 

Panem Mariuszem Bijokiem, który ma za zadanie przygotować nową stronę Hufca.  
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Kontakt z prasą, radiem i telewizją. 

Utrzymywany jest stały kontakt z mediami na terenie powiatu gliwickiego. W okresie 21.11.2015 r. – 31.01.2016 r. w następujących mediach pojawiły się 

artykuły/materiały dot. Hufca:  

 Aktualności Dzisiaj w Gliwicach oraz gazeta Tydzień w Gliwicach – 8, 

 TVImperium – 4, 

 Radio CCM – 2, 

 Aktualności/Wiadomości Powiatu Gliwickiego – 7, 

 Miejski Serwis Informacyjny – 7, 

 Nowiny Gliwickie – 3,  

 HydeParkNews – 10.  

 

Nagłaśnianie imprez programowych i form szkoleniowych odbywających się w Hufcu. 

Nagłośnione wydarzenia, które odbyły się w Hufcu w okresie sprawozdawczym: 

 Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 2015, 

 Warsztaty informatyczne, 

 Kominek dla drużynowych i instruktorów z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2016, 

 Warsztaty metodyczne zorganizowane przez ZKK w dniach 26-28.02.2016r., 

 XIV Rajd św. Jerzego, 

 Zakończenie Roku Harcerskiego 2016/2017, 

 Start Hufca – rozpoczęcie Roku Harcerskiego 2016/2017, 

 Warsztaty z promocji i wizerunku, które odbyły się w dniu 25.10.2016r., 

 Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 2016. 

 

Promowanie działalności Hufca w środowisku lokalnym i w mediach  

Działalność Hufca była na bieżąco promowana w środowisku lokalnym i mediach za pośrednictwem artykułów, informacji prasowych, materiałów 

wideo oraz nagrań radiowych. Poniżej przedstawiony jest spis działań i wydarzeń z życia Hufca, o których informowały Media w okresie 21.11.2015 r. – 

31.12.2016 r.: 

 Wybory nowych władz Hufca, 

 Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju 2015 w ponad 40 kościołach, urzędach i instytucjach oraz o przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na 

gliwickim Rynku, 

 15 – lecie odrodzenia harcerstwa w Toszku, 
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 Gala „Wolontariusze Roku” i wyróżnienie Komendanta Hufca tytułem Wolontariusza Roku 2015, 

 Rekrutacja wolontariuszy WOŚP 2016 prowadzona przez Hufiec, 

 Harcerstwo – wywiad z Komendantem Hufca w programie „Gość Tygodnia”, 

 Harcerska Akcja Zimowa 2016, 

 Uzyskanie przez phm. Magdalenę Bogucką tytułu Niezwyczajnej 2016, 

 Gala Mistrzów Harcerstwa i nagrodzenie listem pochwalnym Naczelnika ZHP gliwickich drużynowych, 

 Przekazanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe gliwickich harcerzy, 

 XIV edycja Rajdu św. Jerzego, 

 Udział gliwickich harcerzy w zlotach CEJ i Intercamp 2016, 

 Udział gliwickich harcerzy w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 Uzyskanie przez Hufiec tytułu „Organizacji Roku 2015”, 

 Wzrost liczebny Hufca, 

 Uroczyste zakończenie roku harcerskiego 2016, 

 Harcerska Akcja Letnia 2016 – obóz Hufca oraz kolonia zuchowa, 

 Instruktorki, które tworzą zespół „Wbrew pozorom”, 

 Nabory do drużyn i gromad – wrzesień 2016, 

 Harcerski start i zaproszenie na piknik w parku Chopina, 

 Projekt „Odpal okna!” realizowany przez Hufiec, 

 Rajdy, na które wybrali się harcerze jesienią 2016 r., 

 Rekrutacja wolontariuszy na WOŚP 2017 prowadzona przez Hufiec, 

 Rozwieszanie plakatów informacyjnych dla seniorów  wraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, 

 Betlejemskie Światło Pokoju 2016 oraz przekazanie na gliwickim Rynku. 

 

Inne. 

Hufiec korzysta z identyfikacji wizualnej ZHP. 

 

9. Współpraca z władzami, instytucjami i urzędami. 

 

Reprezentacja Hufca na zewnątrz organizacji  

Hufiec utrzymuje stały kontakt z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, mediami, Miejskim Serwisem Informacyjnym oraz gliwickimi 

organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Stowarzyszenie Cała Naprzód, Przed Siebie oraz GTW. Hufiec reprezentowany jest podczas spotkań 
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w Urzędzie Miasta Gliwice dotyczących obchodów świąt państwowych oraz podczas spotkań kwartalnych organizowanych przez Strefę Aktywności 

Społecznej GCOP. Członkowie Komendy Hufca są również członkami zespołów branżowych w Mieście Gliwice – zespołu ds. kultury oraz zespołu ds. 

edukacji. Ważnym narzędziem, za pomocą którego Hufiec reprezentowany jest na zewnątrz organizacji jest stale aktualizowany fanpage na portalu 

społecznościowym Facebook, pozwalający dotrzeć bezpośrednio do rodziców i rodzin zuchów oraz harcerzy, sojuszników oraz osób niezwiązanych 

z organizacją.  

 

Udział Hufca w uroczystościach państwowych i religijnych 

Hufiec brał udział w gliwickich obchodach Święta Niepodległości – 11.11.2016 r. oraz Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.2016 r. Reprezentacja 

Hufca brała także udział w innych obchodach, które odbyły się na terenie powiatu gliwickiego:  

 Spotkanie Pokoleń na cmentarzu Centralnym w dniu 25.04.2016 r., 

 Obchody 95 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 10 rocznicy adopcji mogiły powstańczej przez uczniów S.p. nr 14 w Gliwicach, 

 Alert z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się o godzinie 4:45 przy grobach westerplatczyków na cmentarzu 

w Bojkowie.  

 

II. Program, Praca z Kadrą 

 

10. Opis działalności programowej hufca. 

- grudzień 2016: wigilia instruktorska 

    przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju gliwiczanom 

    ukazanie się propozycji programowej dot. Betlejemskiego Światła Pokoju 

    wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju do Krakowa 

- listopad 2016: obchody 11 listopada 

- wrzesień 2016: Harcerski Start 

- sierpień 2016: Kolonia Namiestnictwa Zuchowego 

- lipiec 2016:  Obóz Hufca 

    Światowe Dni Młodzieży (Szczep „Ignis”) 

- czerwiec 2016: apel Hufca 

    spotkanie kadry w Łączy 

- maj 2016:  warsztaty „bez ograniczeń” (Szczep „Pangea”) 

    obchody 3 maja 

    wycieczka do Warszawy 

    slajdowisko z Jackiem Załuskim 
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- kwiecień 2016: XIV Rajd Świętego Jerzego 

- luty 2016:   kominek z okazji Dnia Myśli Braterskiej  

    Zimowisko Szczepu „Twierdza” 

    Zimowisko Szczepu „Pangea” 

    Zimowisko 93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” i 93 Gliwickiej Gromady Zuchowej „Wieżaki Cudaki” 

- styczeń 2016: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

- grudzień 2015: wigilia instruktorska 

    przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju gliwiczanom 

    wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju do Zakopanego 

 

11. Jak wygląda promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych w hufcu? Ile środowisk hufca wzięło udział w propozycjach 

programowych Związku i chorągwi ZHP? 

Informacje o propozycjach programowych są na bieżąco przesyłane drużynowym oraz zamieszczane na grupie Instruktorzy i wędrownicy HZG na 

Facebooku. 

 

12. Jak wygląda wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry w hufcu? Jakie kursy i szkolenia zorganizowano i dla ilu osób? 

W okresie sprawozdawczym doszło do: 

– październik-listopad 2015 r. – Kurs Przewodnikowski „Źródło” 2015 – 17 absolwentów 

– założona na potrzeby KP „Źródło” strona internetowa ZKK na Wordpress.com: https://zkkgliwice.wordpress.com/  

– listopad 2015 r. – ukończenie Kursu Kadry Kształcącej „Ręka Metody” – phm. Michał Janerka 

– luty 2016 r. – Warsztaty Metodyczne dla drużynowych, przybocznych i instruktorów; 3 metodyki: zuchowa, harcerska i starszoharcerska – 

19 uczestników 

– kwiecień 2016 r. – zdobyta BOKK - phm. Michał Janerka, nr 896/2016 

– kwiecień-maj 2016 r. – współorganizacja warsztatów dla kadry Harcerskiej Akcji Letniej (z Komendą Hufca) 

– maj 2016 r. – współorganizacja warsztatów opiekunów prób stopni instruktorskich (z KSI) – 11 uczestników 

– maj 2016 r. – Kurs Przybocznych „Okno Żywiołów” – 9 absolwentów 

– sierpień 2016 r.–styczeń 2017 r. – phm. Łukasz Jurkiewicz w komendzie Kursu Podharcmistrzowskiego Woodbadge (Chorągiew Śląska) 

– wrzesień-listopad 2016 r. – udział w Kursie Kadry Kształcącej „Ręka Metody” – phm. Łukasz Jurkiewicz, phm. Jakub Pucelik 

 

Plan kształcenia na rok kalendarzowy 2016 został przyjęty Uchwałą 8/2016 Komendy Hufca z dnia 26 lutego 2016 r. Zrealizowano ok. 50% 

uwzględnionych w planie form kształceniowych. 
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W okresie sprawozdawczym w hufcu odbyły się dwa kursy organizowane przez środowiska:  

- kurs zastępowych - 25 GDH, 26 GDH, 28 GDH, 14 GDH,  

- kurs przybocznych - Szczep Twierdza. 

 

Nie zrealizowano celów zawartych w Programie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019 z obszaru „Kształcenie”. 

 

13. Jakie działania zostały podjęte przez komendę hufca w zakresie motywowania i promowania kadry? 

W okresie sprawozdawczości: 

 Odznaczeni odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:  

o phm. Patryk Rempała – 2015 r. 

 Odznaczeni odznaką „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” w stopniu brązowym:  

o pwd. Jacek Rakotny – 2015 r. 

o pwd. Antonina Mielcarek – 2016 r. 

o HR Paweł Mrzygłód – 2016 r. 

 Laureaci Konkursu Instruktorskiego „PRYK”:  

o sam. Klaudia Kotowicz – 2015 r. 

o pwd. Marta Bulla – 2016 r. 

 Wyróżnieni Listem Gratulacyjnym Komendanta Hufca:  

o dh. Marta Tkacz – 2015 r. 

o dh Michał Hupsch – 2015 r. 

o dh Kuba Krzywy – 2015 r. 

o dh Adrian Moszyński – 2015 r. 

o dh Adam Kurzawiński – 2015 r. 

o pwd. Marta Bryzik – 2016 r. 

o pwd. Sandra Klonek – 2016 r. 

 Laureaci w plebiscycie „Niezwyczajni”:  

o phm. Magdalena Bogucka – 2015 r. 

 Nominowani w plebiscycie „Niezwyczajni”:  

o phm. Patryk Rempała – 2016 r. 

 Wyróżnieni Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP:  

o pwd. Marta Bulla – 2016 r. 

o pwd. Marcin Ciunczyk – 2016 r. 
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o pwd. Emilia Nikiel – 2016 r. 

o pwd. Ewa Seweryn – 2016 r. 

o pwd. Magdalena Śmieja – 2016 r. 

o pwd. Dawid Wiater – 2016 r. 

Komenda Hufca uczestniczyła w wizytacjach drużyn i gromad Hufca, jak również wyjazdów weekendowych oraz Harcerskiej Akcji Letniej. Wizyty te 

miały na celu zmonitorowanie sytuacji jednostek, wsparcie w bieżących problemach.  

 

III. Zespoły 

 

14. Zespół Kadry Kształcącej 

Skład zespołu wraz ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym. 

Obecnie od 21 listopada 2016 r. Zespół Kadry Kształcącej Hufca nie funkcjonuje. Uprzednio działał w następującym składzie: 

– phm. Michał Janerka – przewodniczący ZKK (BOKK nr 896/2016 od dnia 18.04.2016 r.), 

– phm. Łukasz Jurkiewicz – członek ZKK (BOKK nr 726/2014), 

– phm. Jakub Pucelik – członek ZKK. 

 

Funkcjonowanie zespołu: dyżury, spotkania, zorganizowanie itp. 

Spotkania ZKK odbywały się nieregularnie i miały charakter zadaniowy, w celu organizacji bieżącej pracy zespołu. W sprawach dotyczących kształcenia 

członek Komendy Hufca – phm. Michał Janerka był dostępny po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. 

 

Dokumentacja zespołu: 

- dokumentacja przeprowadzonych form szkoleniowych, 

- dokumentacja zatwierdzonych form szkoleniowych organizowanych przez środowiska, 

- rejestr dyplomów 2007-2015. 

 

15. Kapituła Stopni Wędrowniczych 

Skład zespołu wraz ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym: 

– HR Paweł Mrzygłód – przewodniczący, 

– pwd. Magdalena Glazer HR, 

– pwd. Marta Małek HR, 

– phm. Marek Pęczak HR. 

Skład zespołu nie ulegał zmianom w okresie sprawozdawczym. 
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Funkcjonowanie zespołu. 

W okresie sprawozdawczym Kapituły Stopni Wędrowniczych odbyła 11 posiedzeń. 

– 25.01.2016 r. 

– 29.02.2016 r. 

– 21.03.2016 r. 

– 18.04.2016 r. 

– 13.05.2016 r. 

– 20.06.2016 r. 

– 04.07.2016 r. 

– 26.09.2016 r. 

– 31.10.2016 r. 

– 28.11.2016 r. 

– 19.12.2016 r. 

 

Kapituła posiada:  

– podstronę Kapituły na stronie hufca, 

– regulamin pracy Kapituły, 

– wzory wniosków o otwarcie prób, 

– wzory kart prób na stopnie. 

 

Kapituła prowadzi: 

– rejestr prób, 

– protokoły posiedzeń. 

 

Inne. 

Kapituła została powołana do życia 17 stycznia 2016r. rozkazem Komendanta Hufca nr L1/2016. Powstała ona z połączenia funkcjonujących dotychczas 

w hufcu Kapituły Harcerza Orlego oraz Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej. Kapituła prowadzi próby na Stopień Harcerza Orlego i Harcerza 

Rzeczypospolitej dla wędrowników z Hufca Ziemi Gliwickiej. W okresie do czerwca 2016 r. Kapituła prowadziła również próby wędrownicze, 

w szczególności te które których realizacja rozpoczęła się za zgodą ówczesnej Kapituły Harcerza Orlego. 

W okresie sprawozdawczym Kapituła Stopni Wędrowniczych:  

– odbyła 11 posiedzeń, 

– otworzyła dwie próby wędrownicze, 
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– zamknęła cztery próby wędrownicze, w tym trzy negatywnie, 

– otworzyła pięć prób HO, 

– zamknęła sześć prób HO, w tym jedną negatywnie, 

– przeniosła cztery próby HO do Kapituły Harcerza Orlego działającej przy szczepie „Twierdza”, 

– otworzyła sześć prób HR, 

– zamknęła dwie próby HR. 

 

16. Komisja Stopni Instruktorskich: 

W Hufcu w okresie sprawozdawczości sprawnie funkcjonowała KSI. Hufcowa KSI posiada również uprawnienie do prowadzenia prób na stopień 

podharcmistrza/podharcmistrzyni. 

 

Skład zespołu wraz ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym. 

L.p. Imię, 

Nazwisko, 

stopień 

Funkcja w KSI/ inna pełniona funkcja  Data i forma przeszkolenia do funkcji 

1.  hm.  

Tomasz  

Rawski 

przewodniczący KSI (członek KSI Chorągwi 

Śląskiej, przewodniczący KRH) 

 01.2004 – kurs kadry kształcącej 

 02.2008, warsztaty dla przewodniczących i członków HKSI 

 2011 spotkanie dla członków HKSI 

 2016 spotkanie dla członków HKSI 

 11.2012 – komendant warsztatów dla opiekunów prób, Kraków 

 05.2016 – komendant warsztatów dla opiekunów prób, Sanka 

 01.2017 – komendant warsztatów doskonalących dla opiekunów prób, Gliwice 

2.  hm.  

Andrzej 

Jaśniok 

zastępca przewodniczącego KSI 

(członek sądu harcerskiego chorągwi) 

 02.2008, warsztaty dla przewodniczących i członków HKSI 

3.  hm. Tomasz 

Owoc 

zastępca przewodniczącego KSI 

(przewodniczący KSI Hufca Krzeszowice) 

 2009 – kurs kadry kształcącej 

 11.2012 – członek komendy warsztatów dla opiekunów prób, Kraków 

 05.2016 – członek komendy warsztatów dla opiekunów prób, Sanka 

4.  phm. 

Magdalena 

Bogucka 

członek KSI (zastępca komendanta hufca)  03.2010 – kurs kadry kształcącej, warsztaty dla opiekunów prób 

 11.2012 – członek komendy warsztatów dla opiekunów prób, Kraków 

 05.2016 – członek komendy warsztatów dla opiekunów prób, Sanka 
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 01.2017 – członek komendy warsztatów doskonalących dla opiekunów prób, 

Gliwice 

5.  phm. Marta 

Janczewska 

członek KSI  01.2004 – kurs kadry kształcącej 

6.  phm. Adam 

Dersiewicz 

członek KSI (zastępca przewodniczącego 

KRH) 

 03.2010 – kurs kadry kształcącej, warsztaty dla opiekunów prób 

 01.2017 – członek komendy warsztatów doskonalących dla opiekunów prób, 

Gliwice 

 

Funkcjonowanie zespołu. 

Co miesięczne spotkania zgodnie z regulaminem oraz grafikiem zamieszczonym na stronie hufca. 

 

Dokumentacja zespołu. 

Zgodnie z p. 15 Regulaminu pracy KSI, komisja prowadzi następującą dokumentację: 

– protokoły z posiedzeń KSI, 

– rejestr prowadzonych prób, 

– wnioski o otwarcie i programy prób w trakcie realizacji, 

– wnioski o otwarcie i zamknięcie prób zakończonych, wraz z programami próby i raportami z przebiegu próby, 

– dokumentację pracy z opiekunami prób. 

 

Działalność. 

W trakcie minionego roku komisja odbyła 11 posiedzeń na których : 

– otwarto 9 prób na stopień przewodniczki / przewodnika, 

– zamknięto 18 prób na stopień przewodniczki / przewodnika (w tym 9 negatywnie), 

– otwarto 5 prób na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza, 

– zamknięto 3 próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza (w tym 1 negatywnie), 

Ponadto zorganizowano warsztaty dla opiekunów prób w Sance w terminie 7-8 maja 2016 r. (12 uczestników). 

 

KSI w 2016 roku czyniła starania w kierunku utrzymania wysokiego poziomu prób na stopnie instruktorskie, co z jednej strony poskutkowało 

zamknięciem negatywnym części prób ale z drugiej strony także większym zainteresowaniem do zdobywania stopni, także powyżej stopnia 

przewodnika oraz zauważalnym większym dynamizmem realizowania prób. Obserwuje się wynikające m.in. z tych działań zwiększenie etosu stopni 

instruktorskich i statusu instruktora w hufcu. 
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KSI przeprowadziła konsultacje z opiekunami nt. zmian w Systemie Stopni Instruktorskich, uczestniczyła w chorągwianych i związkowych konsultacjach 

nowego SSI oraz zaktualizowała regulamin adekwatnie do zmian w Systemie Stopni Instruktorskich. 

 

17. Zespół ds. promocji i informacji. 

Skład zespołu wraz ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym. 

Skład zespołu w okresie 21.11.2015 r. – 16.12.2015 r. : 

– phm. Katarzyna Moskała – Przewodnicząca Zespołu  

Członkowie zespołu:  

– pwd. Michał Kulasek,  

– pwd. Antonina Mielcarek, 

– pwd. Ewa Gnat,  

– pwd. Ewa Seweryn,  

– sam. Michalina Gerlic,  

– ćw. Wojciech Olejko.  

 

Skład zespołu w okresie 16.12.2015 r. – 24.09.2016 r. : 

– phm. Katarzyna Moskała – Przewodnicząca Zespołu  

Członkowie zespołu:  

– pwd. Antonina Mielcarek, 

– pwd. Ewa Gnat,  

– pwd. Ewa Seweryn,  

– sam. Michalina Gerlic,  

– ćw. Wojciech Olejko. 

 

Skład zespołu w okresie 24.09.2016 r. – 03.10.2016 r. : 

– phm. Katarzyna Moskała – Przewodnicząca Zespołu  

Członkowie zespołu:  

– pwd. Antonina Mielcarek, 

– pwd. Ewa Gnat,  

– pwd. Ewa Seweryn,  

– sam. Michalina Gerlic,  

– ćw. Wojciech Olejko, 
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– ćw. Szymon Przystasz. 

 

Skład zespołu w okresie 03.10.2016 r. – 31.12.2016 r. : 

– phm. Katarzyna Moskała – Przewodnicząca Zespołu  

Członkowie zespołu:  

– pwd. Ewa Seweryn,  

– sam. Michalina Gerlic,  

– ćw. Wojciech Olejko, 

– ćw. Szymon Przystasz. 

 

Funkcjonowanie zespołu: dyżury, spotkania, zorganizowanie  

Zespół planował pracę, rozdzielał zadania do wykonania oraz omawiał wykonane zadania podczas spotkań, które odbyły się w dniach:   

– 24.11.2015 r.  

– 09.01.2016 r.  

– 13.04.2016 r.  

– 05.06.2016 r.  

– 14.09.2016 r.  

– 03.10.2016 r.  

– 25.10.2016 r.  

– 07.11.2016 r.  

– 29.11.2016 r.  

– 13.12.2016 r.  

 

Dokumentacja zespołu. 

Zespół nie prowadził dokumentacji.  

 

Działalność. 

Zespół regularnie promował działalność Hufca wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji oraz dbał o wizerunek Hufca i harcerstwa poprzez: 

– obsługę fanpage’a Hufca na portalu społecznościowym Facebook, 

– wykonywanie grafik informacyjnych oraz okolicznościowych, 

– uzupełnianie galerii Hufca o zdjęcia z wydarzeń, 

– przygotowywanie życzeń dla szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
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– przygotowywanie życzeń dla Władz Miasta, Starostwa powiatu Gliwickiego, Władz Gminy Toszek, Dyrektorów Szkół oraz sojuszników z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, obchodów Święta Niepodległości 2015 oraz Dnia Myśli Braterskiej. 

 

Zespół przeprowadził także Warsztaty z promocji i wizerunku, które odbyły się w dniu 25.10.2016 r. (10 uczestników) oraz przygotował poradnik 

dotyczący promocji i wizerunku, który został przekazany uczestnikom warsztatów. Zespół prowadził także kampanię 1% w roku 2016. Regularnie 

w magazynie HydeParkNews ukazują się artykuły dotyczące harcerstwa oraz działalności Hufca, których autorami są członkowie Zespołu. W okresie 

sprawozdawczym dwie osoby z zespołu uczestniczyły w Akademii Młodych Rzeczników zorganizowanych przez  

Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP:  

– 4-6.12.2015 r. – Katarzyna Moskała,  

– 21-23.10.2016 r. – Wojciech Olejko.  

 

18. Poczet sztandarowy. 

Skład zespołu wraz ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym. 

Skład Pocztu w okresie 20.12.2015 r. – 10.10.2016 r. : 

– pwd. Klaudia Kotowicz, 

– cw. Krzysztof Wrzesień. 

– pion. Olga Kwoczak, 

– pion. Waleria Walczak, 

– odkr. Karol Litwin. 

 

Skład Pocztu w okresie 10.10.2016 r. – 31.12.2016 r. : 

– pwd. Klaudia Kotowicz, 

– ćw. Krzysztof Wrzesień, 

– pion. Olga Kwoczak, 

– odkr. Karol Litwin. 

 

Od kwietnia 2016 roku w zbiórkach Pocztu uczestniczyli także: sam. Emilia Kiełtyka, sam. Aleksandra Zapart, ćw. Bartłomiej Barańczuk oraz odkr. Adrian 

Arent. Prowadzącymi spotkania byli : phm. Łukasz Jurkiewicz oraz phm. Katarzyna Moskała, od maja 2016 roku podczas spotkań obecny był także ćw. 

Krzysztof Oksiejuk.  
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Funkcjonowanie zespołu. 

Poczet Sztandarowy omawiał bieżące sprawy oraz ćwiczył podczas spotkań, które odbyły się w dniach:  

– 4.04.2016 r.  

– 12.04.2016 r.  

– 20.04.2016 r.  

– 2.05.2016 r.  

– 18.05.2016 r.  

– 22.06.2016 r.  

– 12.09.2016 r.  

– 17.09.2016 r. 

– 20.09.2016 r.  

– 6.10.2016 r.  

– 19.10.2016 r.  

– 6.11.2016 r. 

– 10.11.2016 r.  

 

Dokumentacja zespołu. 

Zespół nie prowadził dokumentacji.  

Działalność. 

Poczet Sztandarowy reprezentował Hufiec podczas wydarzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych:  

– 21.11.2015 r. – Zjazd Zwykły Hufca, 

– 20.12.2015 r. - Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju – Msza św. w gliwickiej Katedrze, 

– 24.04.2016 r. – Rajd św. Jerzego Hufca, 

– 3.05.2016 r. – Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

– 5.05.2016 r. – Obchody 10 Rocznicy adopcji przez uczniów S.p. nr 14 w Gliwicach Mogiły Powstańczej,  

– 28.05.2016 r. – ślub instruktorki ze Szczepu „Ignis” w Toszku - Anny Mrzygłód, 

– 24.06.2016 r. – Apel Hufca – zakończenie roku harcerskiego, 

– 24.09.2016 r. – Apel Hufca – rozpoczęcie roku harcerskiego, 

– 11.11.2016 r. – obchody Święta Niepodległości w Gliwicach. 
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19. Zespół ds. informatyki 

W listopadzie 2015 roku ówczesny przewodniczący Zespołu ds. Informatyki – Michał Pawlyta, złożył rezygnację z funkcji. Przewodniczący Zespołu oraz 

dwóch członków Zespołu – Adam Kurzawiński oraz Kamil Szyjkowski -  zostali zwolnieni z funkcji rozkazem L1/2016 z dnia 17 stycznia 2016r. Jedyną 

dokumentacją pracy Zespołu jest Plan pracy Zespołu na rok harcerski 2015/2016 oraz Sprawozdanie z działalności Zespołu za okres kwiecień – 

październik 2015 r.  Rozkazem L1/2016 z dnia 17 stycznia 2016 r. mianowanym przewodniczącym Zespołu został ćw. Adam Łakomy. Druh Adam nie 

przeprowadził naboru do Zespołu, nie poczynił również żadnych kroków w kierunku pracy z jedynym członkiem Zespołu – Dominikiem Grzybowskim. 

Od kwietnia 2016 roku Adam Łakomy przestał odbierać telefon oraz przestał odpisywać na wiadomości e-mail. Przez kilka kolejnych miesięcy starałam 

się skontaktować z Druhem Adamem, niestety bezskutecznie. We wrześniu 2016 wnioskowałam do Komendanta Hufca o zwolnienie z funkcji 

Przewodniczącego Zespołu Druha Adama oraz rozwiązanie Zespołu, który i tak nie funkcjonował. Przewodniczący oraz członek Zespołu zwolnieni 

zostali rozkazem L15/2016 z dnia 3 października 2016 r.   

 

IV. Zagranica 

 

20. W jaki sposób w hufcu działał pełnomocnik ds. zagranicznych/referat/zespół zagraniczny? W jaki sposób przekazywał informacje, 

inicjował i wspierał zadania współpracy międzynarodowej?  

W Hufcu nie został powołany pełnomocnik.  

 

21. Udział reprezentacji hufca w wydarzeniach międzynarodowych. 

Członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej wzięli udział w roku 2016 w Intercampie oraz CEJ we Wrocławiu. 

 

22. Pozyskane środki na współpracę międzynarodową, z jakim skutkiem, np. czy komenda hufca składała wioski o dofinansowanie 

międzynarodowej wymiany młodzieży oraz współpracy z młodzieżą polonijną? 

W Hufcu nie były podejmowane takie działania.  

 

V. Finanse, Majątek 

 

23. Analiza sytuacji finansowej hufca (należy przedstawić stan środków finansowych, zestawienie zobowiązań zewnętrznych  

i wewnętrznych). 

Sytuacja finansowa Hufca jest stabilna, w perspektywie lat nie ulega znaczącym zmianom. Obecnie, na dzień 31.12.2016 r. Hufiec posiada 84.197,20 zł,  

z czego 35.063,39 zł to środki należące bezpośrednio do drużyn i szczepów. Hufiec nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań zewnętrznych. 

Komenda Hufca oczekuje również na przelania przez Komendę Chorągwi środków finansowych w wysokości: 27.250,00 tytułem dotacji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 11.501,90 zł tytułem środków z 1%. 
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24. Posiadany majątek, sprzęt, wyposażenie – pozyskanie i sprzedaż w trakcie kadencji.  

Od 21 listopada 2015 r. Hufiec (w tym jednostki działające w jego ramach) zakupił także następujące niskocenne składniki majątku: 

- palenisko – 120,00 zł (Komenda Hufca), 

- świder – 59,00 zł (Szczep Uroczysko), 

- krótkofalówki – 615,00 zł (316 GDH), 

- replikę – 494,99 zł (93 GDH), 

- klanza – 299,00 zł (Szczep Pangea), 

- namioty – 599,98 zł (Szczep Uroczysko), 

- świder – 69,98 zł (14 GDH), 

- laptop – 1849,00 (Komenda Hufca), 

- przedłużacze – 159,63 zł (14 GDH, Szczep Pangea), 

- kserokopiarka – 738,00 (Komenda Hufca), 

- laminarka – 95,55 zł (Komenda Hufca), 

- niszczarka – 220,17 zł (Komenda Hufca), 

- silnik do pontonu – 4090,00 zł (Brzezinka) – 1%, 

- radotelefony – 1919,88 zł (Komenda Hufca) – 1%, 

- proporzec – 768,75 zł (Komenda Hufca) – 1%, 

- namioty – 379,00 zł (Szczep Pangea) – 1%, 

- krótkofalówki – 635,00 zł (Szczep Uroczysko) – 1%. 

 

25. Pozyskiwanie środków, wykaz sponsorów, partnerów. 

Hufiec nie posiada obecnie żadnych sponsorów, ale otrzymał w br. następujące darowizny: 

- darowizny od osób fizycznych: 976,05 zł.  

- darowizny od osób prawnych: 4473,31 zł. 

Większość została zebrana w projekcie Odpal Okna. 

 

26. Wykorzystanie dotacji pozyskanych przez komendę chorągwi i przekazanych hufcowi. 

Dotacja z WFOŚiGW na Harcerską Akcję Zimową: 5.100,00 zł – rozliczona. 

Dotacja z  WFOŚiGW na Harcerską Akcję Letnią: 27.350,00 zł – rozliczona. 

 

27. Zestawienie 1%. 

1% za rok 2011 – 13.821,10 zł  
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1% za rok 2012 – 5.088,24 zł  

1% za rok 2013 – 8.840,90 zł 

1% za rok 2014 – 12.328,80 zł  

1% za rok 2015 – 11.501,90 zł 

 

28. Wykaz dotacji i ich rozliczenie. 

Dotacja z UM Gliwice na HAL 2016 : 35.000,00 zł – rozliczona. 

Dotacja z UM Gliwice na XIV Rajd św. Jerzego: 3.500,00 zł – rozliczona.  

Dotacja z UM Gliwice na Promocję Miasta w Przedsięwzięciach Międzynarodowych i Ogólnopolskim: 1.640,00 zł – w trakcie rozliczania. 

Dotacja z UM Gliwice na rozpowszechnianie kultury fizycznej– 2.000 zł – w trakcie rozliczania. 

Dotacja z UM Gliwice na Promocję Miasta w Przedsięwzięciach Międzynarodowych i Ogólnopolskich– 2.478,00 zł – w trakcie rozliczania. 

 

 

29. Składki członkowskie, czy były realizowane dodatkowe składki członkowskie zadaniowe ZHP? 

W naszym Hufcu nie ma większych problemów ze ściągalnością podstawowej składki członkowskiej. Obecnie ze składką zalega tylko jedna drużyna.  

 

97%

3%

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
JEDNOSTEK

zapłaciło 31 jednostek nie zapłaciła 1 jednostka

80%

20%

SKŁADKI INSTRUKTORSKIE

zapłaciło 70 osób nie zapłaciło 18 osób
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Były realizowane dodatkowe składki członkowskie  zadaniowe w następującym zakresie: 

- Rajd św. Jerzego, 

- biwaki, 

- udział w przedsięwzięciach pozahufcowych (np. Intercamp, HIP), 

- Warsztaty Metodyczne, 

- Start Hufca 2016, 

- Kurs Przybocznych, 

- Warsztaty Promocji i Komunikacji, 

- Wyjazd po BŚP. 

 

30. Siedziba hufca (czy hufiec posiada siedzibę, na podstawie jakiej umowy, czy jest właścicielem obiektów itp.). 

Od 21 listopada 2015 r. siedziba Hufca została wyposażona w nowe okna we wszystkich pomieszczeniach, w tym jedno wymienione na koszt Miasta, a 

także sterownik do sterowania ogrzewaniem w lokalu. Hufiec wynajmuje obecną siedzibę od Miasta Gliwice. 

 

31. Stanica, baza obozowa (wykorzystanie i utrzymanie, inwestycje). 

Hufiec nie posiada bazy obozowej. Sytuacja bazy biwakowej w Łączy została wyjaśniona przy ogromnym wsparciu Nadleśnictwa Rudziniec, została 

wykonana ekspertyza budowlana budynków (opłacona przez Nadleśnictwo), z której wynika, że koszt ewentualnego remontu pochłonąłby ok. 2,5 mln 

zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem Hufiec do 31.05.2017 r. musi opróżnić budynki ze wszelkiego sprzętu, który tam przechowuje. 

Po tym terminie wszystkie budynki zostaną wyburzone na koszt Nadleśnictwa. Obecnie urzędujący Nadleśniczy przewiduje możliwość dalszej 

współpracy z Hufcem i przeznaczenia terenu byłej bazy pod bazę biwakową z budynkami nietrwale związanymi z gruntem. 

Hufiec posiada obecnie magazyn na os. Kopernik użytkowany nieodpłatnie od Miasta Gliwice. 

 

32. Zestawienie środków finansowych za lata 2012 - 2016. 

Stan środków finansowych na dzień: 

31.12.2012 r.: 37.136,84 zł 

31.12.2013 r.: 47.212,08 zł 

31.12.2014 r.: 39.948,06 zł 

30.09.2015 r.: 65.757,10 zł 

31.12.2015 r.: 30.557,32 zł 

31.12.2016 r.: 84.197,20 zł + wierzytelność względem Komendy Chorągwi 38.751,90 zł = 122.949,10 zł 

 

 



hm Tomasz Rawski ćw. Adam Gruca

SKARBNIK Z-CA KOMENDANTA Z-CA KOMENDANTA CZŁONEK KOMENDY CZŁONEK KOMENDY CZŁON EK KOMENDY SZEF BIURA KH (20.12.2015-31.12.2016) (22.12.2015 - 31.12.2016)

pwd. Antonina Mielcarek phm. Magdalena Bogucka phm. Katarzyna Moskała pwd. Elżbieta Płonka phm. Michał Janerka pwd. Jacek Rakotny ćw. Wojciech Kwoczak hm. Andrzej Jasniok

(21.11.2015 - 31.12.2016) (21.11.2015 - 31.12.2016) (21.11.2015 - 31.12.2016) (21.11.2015 - 31.12.2016) (21.11.2015 - 31.12.2016) (21.11.2015 - 31.12.2016) (20.12.2015 - 31.12.2016) (20.12.2015-31.12.2016)

hm. Tomasz Owoc

INST. BIURA KH (20.12.2015-31.12.2016)

pwd. Jagoda Szyjkowska phm. Adam Dersiewicz

HO Paulina Król HR Paweł Mrzygłód pwd. Katarzyna Moskała phm. Kamil Szyjkowski phm. Łukasz Jurkiewicz 20.12.2015 - 31.12.2016 (20.12.2015-31.12.2016)

(21.11.2015 - 31.12.2016) (17.01.2016 - 31.12.2016) (20.12.2015 - 31.12.2016) (20.12.2015- 21.11.2016) (20.12.2016. - 21.11.2016) pwd. Aleksandra Gałeczka phm. Marta Janczewska

pwd. Marta Małek pwd. Ewa Seweryn phm. Michał Janerka 20.12.2015 - 31.12.2016 (20.12.2015-31.12.2016)

(17.01.2016 - 31.12.2016) (20.12.2015 - 31.12.2016) (20.12.2016. - 21.11.2016) pwd. Klaudia Kotowicz phm. Magdalena Bogucka

pwd. Magdalena Glazer sam. Michalina Gerlic phm. Jakub Pucelki (20.12.2015 - 3.10.2016) (20.12.2015-31.12.2016)

(17.01.2016 - 31.12.2016) (20.12.2015 - 31.12.2016) (20.12.2016. - 21.11.2016)

phm. Marek Pęczak pwd. Ewa Gnat

(17.01.2016 - 31.12.2016) (20.12.2015 - 24.09.2016)

pwd. Antonina Mielcarek

(20.12.2015 - 3.10.2016)

ćw. Wojciech Olejko

(20.12.2015 - 31.12.2016)

ćw. Szymon Przystasz

(24.09.2016 - 31.12.2016)

KOMISJA REWIZYJNA 

HUFCA

KOMENDANT HUFCA

phm. Patryk Rempała

KSIKOMENDA HUFCA

POCZET SZTANDAROWY

ZESPÓŁ KADRY 

KSZTAŁCĄCEJ

ZESPÓŁ PROMOCJI I 

INFORMACJI

KAPITUŁA STOPNI 

WĘDROWINCZYCH 

ADMINISTRATOR 

EWIDENCJI ZHP
BIURO KH

INSTRUKTOR DS. 

WSPÓŁZAWODNICTWA
KSIĘGOWOŚĆ HUFCA


