Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gniezno
im. Bolesława Chrobrego

Gniezno, 11 listopad 2014 r.

Rozkaz L. 10/2014
1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1 Informacje
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 31 października 2014 r. podjęła Uchwałę nr 2/2014 w sprawie
utworzenia Hufcowego Funduszu Kształceniowego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego rozkazu.
2. HUFIEC
2.1. Mianowania w komendzie hufca
2.1.1. Mianuję pwd. Weronikę Molską Namiestniczką Zuchową.
2.1.2. Mianuję na funkcję członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich phm. Annę Dziurleję.
2.1.3. Mianuję na funkcję zastępcy przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Ewę Polaszewską oraz
phm. Annę Bubacz.
2.1.4. Mianuję pwd. Tomasza Lemańskiego instruktorem Namiestnictwa Starszoharcerskiego.
2.1.5. Mianuję pwd. Marię Pelińską instruktorką Namiestnictwa Harcerskiego.
3. DRUŻYNY
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Komendanta 6 SH dokonuję połączenia 6 GZ „Wilcze Bractwo” oraz 6 GZ „Bajkowa Kraina” w 6 GZ „Wilcze
Bractwo”.
3.2.2. W wyniku podziału 17 DH Watra na część żeńską i męską powołuję 17 Dryżynę Harcerzy „KOH-I-NOOR.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Natalię Rajską z funkcji drużynowej 6 GZ „Wilcze Bractwo” oraz 6 GZ „Bajkowa Kraina”. Dziękuje
Druhnie za wieloletnie kierowanie gromadą i wychowanie następców.
3.3.2. Zwalniam pwd. Agatę Słomian z funkcji drużynowej 17 DH „Watra”. Dziękuje Druhnie za wieloletnie kierowanie drużyną i
wychowanie następców.
3.3.3. Zwalniam pwd. Julię Rutkowską z funkcji drużynowej 44 GZ „Tropiciele Tajemnic”. Dziękuje Druhnie za wieloletnie
kierowanie drużyną i wychowanie następców.
3.3.4. Mianuję samarytankę Agatę Kłodzińską drużynową 6 GZ „Wilcze Bractwo”.
Opiekunem drużyny mianuję phm. Jakuba Bosackiego.
3.3.5. Mianuję samarytankę Zuzannę Galantowicz drużynową 17 DHk Watra. Opiekunem drużyny mianuję pwd Agatę
Słomian.
3.3.6. Mianuję pwd. Agatę Słomian drużynową 17 DHy „KOH-I-NOOR”
3.3.7. Mianuję samarytankę Martynę Zielińską drużynową 44 GZ „Tropiciele Tajemnic”. Opiekunem gromady mianuję pwd.
Karolinę Kujawę.
4. KRĘGI
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Na wniosek członków KI „Bractwo” mianuje hm. Ryszarda Polaszewskiego na funkcję przewodniczącego Kręgu
Instruktorskiego „Bractwo” działającego przy 44 SH.
7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodniczki dh Agnieszce Urbanek.
Dziękuje hm. Ryszardowi Polaszewskiemu za opiekę i pomyślne doprowadzenia do pomyślnego zakończenia próby.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika dh Adrianowi Orkowskiemu. Na
opiekuna próby powołuję hm. Macieja Siwiaka.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram pwd. Róży Andrzejczak próbę na stopień podharcmistrzyni.
Na opiekuna próby powołuję hm. Macieja Siwiak
7.4.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej otwieram pwd. Sandrze Stachowiak próbę na stopień podharcmistrzyni.
Na opiekuna próby powołuję hm. Stanisława Nowaka
Czuwaj!
/-/ hm. Maciej Siwiak

Uchwała nr 2/2014
Komendy Hufca ZHP im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
z dnia 31.10.2014 r.
w sprawie ustanowienia Funduszu Kształceniowego

§1
1. Komenda Hufca ZHP w Gnieźnie powołuje Fundusz Kształceniowy, mający za zadanie zarządzanie
środkami finansowymi na dofinansowanie kształcenia kadry wolontariackiej hufca.
2. Zasady działania Funduszu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1.01.2014 r.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi Kadry Kształcącej Hufca.

Komendant Hufca
Hm. Maciej Siwiak HR

Zasady działania Funduszu Kształceniowego
Założenia ogólne
1. Komenda Hufca ZHP im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie tworzy Fundusz Kształceniowy, stanowiący
sposób wykorzystania składek drużyn oraz instruktorów.
2. Funduszem Kształceniowym zarządza Zespół Kadry Kształcącej Hufca.
3. Fundusz Kształceniowy zasilany jest corocznie w dniu 31.03. na podstawie uchwały budżetowej Komendy
Hufca. Minimalna kwota zasilenia funduszu to 7% wpływów z tytułu składek członkowskich za rok
poprzedni.
4. Fundusz Kształceniowy może być zasilany również z innych źródeł, w tym w szczególności pozyskanych
grantów. O rozdysponowaniu takich środków decyduje każdorazowo Komenda Hufca w drodze uchwały.
5. Fundusz Kształceniowy składa się z dwóch części:
a. Fundusz „Granatowy” – zawiera środki przeznaczone na kształcenie kadry drużyn w danym roku
kalendarzowym (70% środków przeznaczonych na Fundusz Kształceniowy),
b. Fundusz „Srebrny” – zawiera środki przeznaczone na kształcenie podharcmistrzów oraz kadry
szczepów i hufca (30% środków przeznaczonych na Fundusz Kształceniowy).
Fundusz „Granatowy”
1. Z funduszu „Granatowego” może korzystać kadra drużyny, która opłaciła w całości składki członkowskie
za poprzedni rok kalendarzowy oraz za dany rok kalendarzowy zgodnie z terminarzem opublikowanym
przez skarbnika Hufca.
2. Środki do dyspozycji drużyny w ramach funduszu „Granatowego” są obliczane na podstawie średniej
liczby członków z podstawowym przydziałem do drużyny we wszystkich kwartałach poprzedniego roku
kalendarzowego i podawane do wiadomości drużynowych w ciągu 14 dni od przyjęcia uchwały
budżetowej przez Komendę Hufca.
3. Środki mogą zostać wykorzystane do dofinansowania szkoleń kadry drużyny, w szczególności kursów
przybocznych, przewodnikowskiego i drużynowych odpowiedniej metodyki, a także form doskonalących
dla drużynowego.
4. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym drużyna może przekazać na poczet kształcenia
kadry innych drużyn w swoim szczepie. W przypadku niewykorzystania środków do końca roku
kalendarzowego, przekazywane są one na poczet funduszu „Srebrnego”. Fundusz „Srebrny”
1. Z funduszu „Srebrnego” może korzystać kadra instruktorska Hufca, która opłaciła w całości składki
członkowskie na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
2. O dofinansowanie szkolenia w ramach funduszu „Srebrnego” można występować w przypadku kursów:
podharcmistrzowskiego (w tym „Woodbadge”), szczepowych, namiestników, kadry kształcącej,
komendantów hufców, a także innych szkoleń doskonalących - po ustaleniu z szefem ZKK.
3. Szef ZKK na początku roku kalendarzowego wysyła do instruktorów zapytanie o planowane uczestnictwo
w w/w kursach, by zaplanować najbardziej efektywny podział środków. Kursy niezadeklarowane na tym
etapie będą dofinansowywane w drugiej kolejności.
4. Przyznane dofinansowanie może wynosić do 50% ceny kursu. Pozostałą kwotę powinien ponieść uczestnik
bądź delegujący go zespół (np. szczep, namiestnictwo) ze środków własnych.
5. Pierwszeństwo w dofinansowaniu kursów mają instruktorzy z zagwarantowanym nieodpłatnym
szkoleniem w opisie funkcji. W takim wypadku Fundusz „Srebrny”, w zależności od dostępnych środków,
może pokryć do 100% kosztów uczestnictwa instruktora w kursie.
3

Zasady aplikowania o dofinansowanie
1. O dofinansowanie aplikuje się przez wypełnienie krótkiego formularza na stronie HZKK.
2. Po potwierdzeniu przez Skarbnika opłacenia składek członkowskich, szef HZKK ocenia wniosek i
informuje wnioskodawcę oraz Skarbnika Hufca (drogą e-mailową) o decyzji.
3. Szef HZKK może odmówić dofinansowania w przypadku, gdy:
a. Wyczerpane zostały środki finansowe na dany rok kalendarzowy,
b. Wnioskodawca w danym roku uzyskał już dofinansowanie innego szkolenia,
4. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania od decyzji Szefa HZKK do komendy hufca w terminie 7
dni od jej otrzymania. Decyzja komendy hufca jest ostateczna.
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