
Związek Harcerstwa Polskiego     Chrzanów, 31.01.2016 r. 

Komendant Hufca Chrzanów 

im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego 

 

 

Rozkaz L. 1/2016 

 

Zuchy, druhny i druhowie 

 

 Harcerska Akcja Zima dobiegła końca, teraz czas na podsumowania i wyciągnięcie 

wniosków na kolejne lata. Już teraz chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 

zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia Harcerskiej Akcji Zima i jednocześnie zaprosić 

wszystkich naszych zuchów, harcerzy, instruktorów oraz seniorów na tegoroczną Harcerską Akcję 

Letnią. Mam nadzieje, że obóz będzie jedną z form podsumowującą śródroczną pracę naszych 

jednostek.  

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L. 18/15 z dnia 18.12.2015 r. 

15.   Inne 

 

15.1 Podaję listę osób, które ukończyły Kurs Kadry Kształcącej „Salamandra” organizowany przez 

Szkołę Instruktorską Chorągwi Śląskiej: 

 phm. Aleksandra Nowak  - Hufiec Chrzanów 

 

 

1. Zarządzenia i informację 

1.2 Informację 

1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  10/KH/2015 w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Hufca na 

2016 r.” 

1.2.2 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  11/KH/2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości pogotowia 

kasowego na 2016 r. 

1.2.3 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  12/KH/2015 w sprawie zatwierdzenia stałej zaliczki dla 

Komendanta Hufca na 2016 r.. 

1.2.4 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  13/KH/2015 w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej 

Zadaniowej. 

1.2.5 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  14/KH/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu „Odznaki 

za Zasługi dla Hufca ZHP Chrzanów” 

1.2.6 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  15/KH/2015 w sprawie zatwierdzenia czasu trwania obozu, 

kosztów obozu, stawki żywieniowej oraz osobodnia. 

1.2.7 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr  16/KH/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kształcenia na 

okres styczeń –sierpień 2016 t.. 

1.2.8 Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 

27.01.2016 r. podjęła Uchwałę nr 17/KH/2015 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu 

Współzawodnictwa Namiestnictwa Harcerskiego Hufca Chrzanów.  



 

 

2. Hufiec 

 

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca 

 Zwalniam phm. Marzenę Zygowska z pełnienia obowiązków przewodniczącej 

Komisji Stopni Instruktorskiej 

2.2 Mianowania w komendzie hufca 

2.2.1 Mianuję pwd. Beatę Zygmunt Namiestnikiem Zuchowym z dniem 17.01.2016 r. 

2.2.2 Mianuję z dniem 31.01.2016 r. następujące druhny i druhów na członków Kapituły 

Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych: 

 hm. Wojciech Marzec HR 

 phm. Natalia Rzepka HR 

 pwd. Dominik Orszulak HO 

 pwd. Sławomir Lament 

2.2.3 Mianuję z dniem 31.01.2016 r. następujące druhny i druhów na członków Zespołu 

Promocji i Informacji: 

 phm. Aneta Kobylecka 

 sam. Kinga Bryśkiewicz 

 ćwik Adrian Fiba 

2.2.4 Mianuję z dniem 31.01.2016 r. następujące druhny i druhów w skład Rady 

Namiestnictwa Harcerskiego: 

 pion. Weronika Lisowska 

 sam. Renata Gaweł 

 sam. Olga Jaśkowiec 

 odkr. Edwin Harmata 

 ćwik Adrian Fiba 

2.2.5 Mianuję z dniem 31.01.2016 r. druha Michała Kostrzewińskiego osobą 

odpowiedzialną za Reprezentację Hufca. 

2.2.6 Mianuję z dniem 31.01.2016 r. druhnę phm. Natalię Rzepka komendantką Kursu 

Przewodnikowskiego. 

2.2.7 Podaję do wiadomości że Komisja Stopni Instruktorskich na swoim posiedzeniu 

ukonstytuowała się w następującym składzie: 

 hm. Sławomir Misiejuk  – przewodniczący 

 phm. Katarzyna Buła  - z-ca przewodniczącego 

 phm. Marzena Zygowska - sekretarz 

 hm. Elżbieta Michalak - członek 

 hm. Marian Pałczyński - członek 

 

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów 

2.3.1 Powołuje z dniem 31.012016 r. Sztab Dnia Myśli Braterskiej: 

 pwd. Kamil Koniuch  -  oboźny  

 pwd. Beata Zygmunt  - programowiec ds. zuchów 

 sam. Magdalena Czopkiewicz - programowiec ds. zuchów 



 pion. Weronika Lisowska  - programowiec ds. harcerzy 

 trop. Małgorzata Komarów - programowiec ds. harcerzy 

 dh. Emilia Kozikowska  - programowiec ds. harcerzy 

2.3.2 Rozwiązuje z dniem 31.01.2016 r. sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 

 hm. Wojciech Marzec 

 hm. Elżbieta Michalak 

 phm. Dariusz Kwiatkowski 

 Serdecznie dziękuje w/w druhom za organizację tegorocznego Finału WOŚP w Chrzanowie. 

 

7. Mianowania instruktorów 

7.5  Przyjęcie w poczet instruktorów 

7.5.1 Z dniem 22 stycznia 2016 r. przyjmuję przewodniczkę Żanetę Wierzgoń w poczet 

instruktorów ZHP. Instruktorem przyjmującym Zobowiązanie był hm. Wojciech Marzec. 

Świadkami Zobowiązania byli następujący instruktorzy: pwd. Agnieszka Toporek oraz 

pwd. Radosław Weżgowiec. 

 

13. Inne 

13.1 Zobowiązuje każdego drużynowego do dostarczenia najpóźniej do dnia 11 lutego 

2016 r. następujących dokumentów do Komendy Hufca: 

 zgód rodziców na przynależność dziecka do ZHP, w przypadku osoby powyżej 16 

roku życia deklaracja członka ZHP (obowiązują najnowsze wzory, które są w Banku 

Pomysłów do pobrania) 

 uprawnień do pełnienia funkcji drużynowego ( kserokopii ukończonych kursów 

przewodnikowskiego lub metodycznego) 

 daty i numer rozkazu przyznania stopnia instruktorskiego 

 Opiekun jednostki: data i numer przyznania stopnia instruktorskiego oraz kserokopię 

kursu kierowników wycieczek, jeśli nie jest instruktorem. 

 

 

 

 

CZUWAJ ! 

 

 /-/hm. Michał Rzepka HR   

 


