
Związek Harcerstwa Polskiego     Chrzanów, 29.12.2015 r. 

Komendant Hufca Chrzanów 

im. dr. dh. Zdzisława Krawczyńskiego 

 

Rozkaz L. 13/2015 

 

Zuchy, druhny i druhowie 

 

 Rok 2015 dobiega końca. Kilka dni temu obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia, które 

spędziliśmy w rodzinnym gronie i które były chwilą wytchnienia od codziennych obowiązków. 

W związku z powyższym składam wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom oraz ich rodzinom 

najlepsze życzenia: zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 

Roku. Niech 2016 przyniesie nam wszystkim nowe możliwości i nowe wyzwania, którym odważnie 

i wspólnie stawimy czoła.  

 

 

1. Zarządzenia i informację 

1.2 Informację 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  3/KH/15 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych opisów 

funkcji dla członków komendy hufca. 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  4/KH/15 w sprawie zatwierdzenia stawki za używanie 

samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych. 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  5/KH/15 w sprawie wykorzystania części składki 

członkowskiej przeznaczonej na działanie podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP. 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  6/KH/15 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy 

wolontariackiej. 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  7/KH/15 w sprawie zatwierdzenia „Harmonogramu 

Wdrażania Planu Rozwoju Hufca ZHP Chrzanów im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego na lata 

2015 – 2019”. 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  8/KH/15 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu pracy KSI 

Hufca ZHP Chrzanów”. 

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

28.12.2015 r. podjęła Uchwałę nr  9/KH/15 w sprawie spisu z natury poszczególnych jednostek. 

1.2.8 Wyrażam zgodę, aby 8 GZ „Jedyneczka” działała w składzie 12 osobowym do końca 

czerwca 2016 r. 

1.2.9 Podaję do wiadomości decyzję Skarbnika Hufca, że wszystkie kwestie związane z 

rozliczeniem finansowym poszczególnych jednostek za dany miesiąc powinny być załatwione 

najpóźniej na pierwszym dyżurze skarbnika w nowym miesiącu. 

 

2. Hufiec 

2.2 Mianowania w komendzie hufca 

2.2.1 Mianuję z dniem 28.12.2015 r. następujące druhny i druhów na członków 

Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej: 



 hm. Michał Rzepka 

 phm. Aleksandra Nowak 

 phm. Michał Kowalski 

 pwd. Kamil Koniuch 

2.2.2 Mianuję z dniem 28.12.2015 r. następujące druhny i druhów na członków Komisji 

Stopni Instruktorskiej:  

 hm. Sławomir Misiejuk 

 hm. Marian Pałczyński 

 hm. Elżbieta Michalak 

 phm. Katarzyna Buła 

2.2.3 Mianuję pwd. Kamila Koniuch Namiestnikiem Harcerskim z dniem 28.12.2015 r. 

 

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów 

2.3.1 Powołuję z dnia 28.12.2015 r. druhnę phm. Aleksandrę Nowak jako osobę 

odpowiedzialną za organizację Dnia Myśli Braterskiej w dniach 19-21 lutego 2016 r. 

 

3. Drużyny 

3.2 Zmiany organizacyjne 

3.2.1 Zamykam okres próbny Drużynie Wędrowniczej „Tesla” działającej przy Hufcu 

Chrzanów i nadaje jej numer 11 – pełne brzmienie – 11 Drużyna Wędrownicza „Tesla” 

3.2.2 Na wniosek Rady 2 SzŚDHiGZ „Ptaki Ptakom” rozwiązuję 4 Gromadę Zuchową 

„Poszukiwacze Zaginionej Krainy” z powodu działania niezgodnego z  Instrukcją tworzenia i 

działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. 

3.2.3 Na wniosek drużynowego rozwiązuję 12 Drużynę Harcerską „Dziś Jutro Pojutrze” z 

powodu działania niezgodnego z Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i 

klubu specjalnościowego. 

 

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1 Zwalniam druha odkr. Edwina Harmata z funkcji drużynowego 7 Drużyny 

Harcerskiej „Chwat”. Serdecznie dziękuję druhowi za pełnioną funkcję. 

3.3.2 Zwalniam druha Grzegorza Medweckiego z funkcji drużynowego 11 DW „Tesla”. 

Serdecznie dziękuję druhowi za pełnioną funkcję.  

3.3.3 Zwalniam dh. Dominikę Gładysz z funkcji drużynowej 4 GZ „Poszukiwacze 

Zaginionej Krainy”. Serdecznie dziękuję druhnie za pełnioną funkcję.  

3.3.4 Zwalniam dh. Adriana Gałasia z funkcji drużynowego 12 DH „Dziś Jutro Pojutrze”. 

Serdecznie dziękuję druhowi za pełnioną funkcję.  

3.3.5 Mianuję druhnę Aleksandrę Stanisławską drużynową 7 Drużyny Harcerskiej 

„Chwat”. Opiekunem odkr. Edwin Harmata. Życzę druhnie powodzenia w prowadzeniu 

drużyny. 

3.3.6 Mianuję druha Michała Kostrzewińskiego drużynowym 11 DW „Tesla”. Życzę 

druhowi powodzenia w prowadzeniu drużyny. 

 

 

 

 



6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

 

6.1 Zwolnienia i mianowania komendantów, powołanie kadry 

6.1.1. Powołuje w skład kadry NAZ, która odbędzie w Szkole Podstawowej nr 5 

w Chrzanowie w dniach 18 – 22 stycznia 2016 r. następujące druhny i druhów: 

▪ sam. Kingę Bryśkiewicz – odpowiedzialna za pion harcerski 

▪ trop. Małgorzatę Komarów – odpowiedzialna za pion zuchowy 

▪ pion. Weronika Lisowska – zespół programowy 

▪ dh. Julia Pudo – zespół programowy 

▪ dh. Aleksandra Stanislawska – zespół programowy 

▪ dh. Aleksandra Żochowska – zespół programowy 

▪ odkr. Edwin Harmata – zespół programowy 

 

6.1.2. Powołuję w skład kadry NAZ, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 

w Chrzanowie w dniach 25 – 29 stycznia 2016 r. następujące druhny i druhów: 

▪ pwd. Żaneta Wierzgoń 

▪ dh. Renatę Gaweł 

▪ dh. Michała Kostrzewińskiego 

 

11. Kary organizacyjne 

11.1 Udzielam upomnienia następującym szefom jednostek, za nieoddanie w terminie planu pracy 

oraz ewidencji ZHP: 

 dh. Karolina Międzik – 14 GChŚDH „Camelot” 

 dh. Jarosława Giza – 33 DH „Wichry” 

 

 Zobowiązuje wszystkich do uzupełnienia braków do dnia 29 lutego 2016 r. 

 

13. Inne 

13.1 Komenda Hufca składa serdecznie podziękowania następującym jednostkom które 

brały udział w przekazywaniu BŚP na terenie działania naszego hufca: 

◦ 1 Gromadzie Zuchowej „Zdobywcy Nibylandii” 

◦ Gromadzie Zuchowej „Zdobywcy Świata” 

◦ 21 Gromadzie Zuchowej „Misie Patysie” 

◦ 4 Środowiskowej Drużynie Harcerskiej „Płomienie” 

◦ 7 Drużynie Harcerskiej „Chwat” 

◦ 8 Pożarniczej Drużynie Harcerskiej „Widmo” 

◦ 9 Pożarniczej Drużynie Harcerskiej „Pogromcy Ognia” 

◦ 10 Pożarniczej Drużynie Harcerskiej „Ignis Vitea” 

◦ 21 Ekologicznej Środowiskowej Drużynie Harcerskiej „Horyzont” 

◦ 33 Drużynie Harcerskiej „Wichry” 

◦ 23 próbnej Drużynie Wędrowniczej 

◦ 11 Drużynie Wędrowniczej „Tesla” 

 

 



13.2 Podaję do wiadomości, że GZ „Zdobywcy Świata” dostała wyróżnienie w konkursie 

Głównej Kwatery ZHP pt. „Kierunek Azja”. Serdecznie gratuluję wszystkim zuchom i 

kadrze odniesionego sukcesu! 

13.3 Podaję do wiadomości, że 1 GZ „Zdobywcy Nibylandii” zajęła I miejsce w Wielkim 

Konkursie Świątecznym organizowanym przez Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej w 

kategorii „Choinka”. Serdecznie gratuluję wszystkim zuchom i kadrze odniesionego 

sukcesu! 

 

 

 

 

CZUWAJ ! 

 

 /-/hm. Michał Rzepka HR   

 

 

 


