Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gniezno
im. Bolesława Chrobrego

Gniezno, 30 listopada 2015 r.

Rozkaz L. 9/2015

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości Decyzję Kapituły o przyznaniu Harcerskiego Znaku Spadochronowego druhnie i druhom:
- hm. Maciejowi SIWIAKOWI – Chorągiew Wielkopolska – nr 1512,
hm. Małgorzata Sinica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1 Informacje
1.1.1. Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła uchwałę
- Uchwała nr 3/2015 w sprawie regulaminu pracy komendy. Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.1.2. Informuję o decyzji komendy hufca z dnia 10 listopada w sprawie noszenia plakietki kategoryzacji i rywalizacji drużyn hufca ZHP
Gniezno. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.
2. HUFIEC
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Sebastiana Zimnego z funkcji administratora danych ESHD. Dziękuje za wieloletnie pełnienie funkcji i pomoc
udzielana drużynowym w trudnej sztuce opanowania elektronicznych baz danych.
2.1.2. Zwalniam phm. Romanę Waszak z członkostwa w Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Dziękuje za dotychczasowe
pełnienie funkcji.
2.1.3. Zwalniam phm. Annę Bubacz z członkostwa w Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Dziękuje za dotychczasowe pełnie
funkcji.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Michała Jabczyńskiego administratorem danych ESHD.
3. DRUŻYNY
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Magdalenę Jakimowicz z funkcji drużynowej 51 DSH „Pomarańczarnia”.
Dziękuje Druhnie za wieloletnie kierowanie drużyną.
3.3.2. Mianuję pwd. Katarzynę Zarembę drużynową 51 Drużyny Wielopoziomowej „Pomarańczarnia”
3.3.3. Zwalniam pwd. Karolinę Kurek z funkcji drużynowej 20 Drużyny Harcerek „Agnes”
Dziękuje Druhnie za wieloletnie pełnienie funkcji oraz wychowanie następców.
3.3.4. Mianuję druhnę HO Malwinę Majchrzak p.o. drużynowej 20 Drużyny Harcerek „Agnes”.
3.3.5. Zwalniam pwd. Sebastiana Kubiaka z funkcji drużynowego 6 Drużyny Harcerskiej „Kamyk” im. Aleksandra Kamińskiego
Dziękuje Druhowi za wieloletnie pełnienie funkcji oraz wychowanie następców.
3.3.6. Mianuję pwd. Sylwię Cierzniak drużynową 6 Drużyny Harcerskiej „Kamyk” im. Aleksandra Kamińskiego.
3.3.7. Zwalniam pwd. Lidię Wawrzyniak z funkcji drużynowej 17 Gromady Zuchowej.
Dziękuje Druhnie za wieloletnie kierowanie drużyną oraz wychowanie następców.
3.3.8. Mianuję druhnę pionierkę Michalinę Wawrzyniak drużynową 17 Gromady Zuchowej
3.3.9. Na opiekuna gromady powołuję Druhnę samarytankę Katarzynę Plucińską
3.3.10. Zwalniam z funkcji opiekuna 51 Gromady Zuchowej Druhnę Miłosławę Tomczyk
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3.3.11. Powołuję na opiekuna 51 Gromady Zuchowej Druhnę Lidię Malczewską
8. ZALICZANIE SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2014/2015 następującym druhnom i druhom:
Lp.

Stopień

1.
2.

pwd.
pwd.

Imię
Dawid
Róża

Nazwisko
KRIEGER
ANDRZEJCZAK

Funkcja
Wicedrużynowy 6 DW „Szafa Gra”
Drużynowa 51 DH „Ogień”

12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY
12.1. Dziękuje kadrze 17 Szczepu Harcerskiego za zorganizowanie XXVI Harcerskiego Jarmarku Kulturalnego
12.2. Dziękuje wszystkim drużynom, które wzięły udział w uroczystej zbiórce Hufca w dniu 7 listopada, a w szczególności 6
Szczepowi Harcerskiemu za wystawienie pocztu sztandarowego oraz za wystawienie drużyny sztandarowej podczas
uroczystości w dniu 11 listopada.
12.3. Dziękuje harcerzom, harcerzom starszym i wędrownikom, którzy zaciągnęli warty honorowe przy pomnikach i grobach w dniu 1
listopada.
12.4. Gratuluje sukcesów jednostkom wyróżnionym w poszczególnych kategoriach na XXVI HJK.
HJK dla zuchów i harcerzy:
Kategoria „Piosenka harcerska kojarzona z najlepszymi wspomnieniami ”
I miejsce – 44 Drużyna Harcerska „Buki” w autorskiej piosence o swoim patronie – hm. Florianie Marciniaku
II miejsce – 17 Drużyna Harcerzy „Koh-i-noor”
III miejsce – 20 Drużyna Harcerek „Agnes”
Kategoria „Teksty znane przez całe życie – czyli piosenka z wybranej bajki”
I miejsce – 20 Drużyna Harcerek „Agnes”
II miejsce – 17 Drużyna Harcerzy „Koh-i-noor”
III miejsce – 9 Gromada Zuchowa „Wilczęta”
Kategoria „Kiedyś chciałem być kosmonautą – czyli praca plastyczna o marzeniach z dzieciństwa rodziców naszych podopiecznych”
I miejsce – 17 Drużyna Harcerek „Watra”
II miejsce – 44 Drużyna Harcerek „Puchacze”
III miejsce – 44 Gromada Zuchowa „Tropiciele Tajemnic”
Kategoria „Można inaczej – współczesna scenka z wybranej bajki”
I miejsce – 9 Gromada Zuchowa „Wilczęta”
II miejsce – 17 Drużyna Harcerzy „Koh-i-noor”
III miejsce – 44 Drużyna Harcerzy „Baszta”
„Dusza Towarzystwa” – przyznano 44 Drużynie Harcerek „Puchacze”.
Złota Lira została przyznana 17 Drużynie Harcerzy „Koh-i-noor”
HJK dla drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych:
Kategoria „Piosenka harcerska kojarzona z najlepszymi wspomnieniami”
I miejsce – 44 Drużyna Harcerek Starszych „Biała Róża”
II miejsce – 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bury Wilk”
III miejsce – 51 Drużyna Starszoharcerska „Pomarańczarnia”
Kategoria „Teksty znane przez całe życie – czyli piosenka z wybranej bajki
I miejsce – 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bury Wilk”
II miejsce – 44 Drużyna Harcerek Starszych „Biała Róża”
III miejsce – 44 Drużyna Wędrownicza „Krzemień 66″
Kategoria „Z kamerą przez dzieciństwo – filmik o dzieciństwie”
I miejsce – 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bury Wilk”
II miejsce – 17 Drużyna Starszoharcerska „Popioły”
III miejsce – 17 Drużyna Wędrownicza „Bi-Pi″
Kategoria „To jest pod moim łóżkiem – czyli scenka komediowa o strachach z dzieciństwa”
I miejsce – 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bury Wilk”
II miejsce – 44 Drużyna Harcerek Starszych „Biała Róża”
III miejsce – 5 Drużyna Starszoharcerska „Granatowo – Biali”
„Duszę Towarzystwa” przyznano 17 Drużynie Starszoharcerskiej „Popioły”.
Złota Lira została przyznana 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Bury Wilk”.
Czuwaj!
/-/ hm. Maciej Siwiak
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Uchwała nr 3/2015 Komendy Hufca ZHP Gniezno
z dnia 27.11.2015 r.
w sprawie regulaminu komendy hufca
1. Komenda Hufca ZHP Gniezno przyjmuje dokument „Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Gniezno”.
2. Treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komendanta Hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Maciej Siwiak
ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP GNIEZNO
przyjęty na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: ustawy
prawo o stowarzyszeniach, postanowień Statutu ZHP, zasad tworzenia i działania hufca oraz niniejszego regulaminu.
§2
Kompetencje komendanta i komendy hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji zadań hufca określonych w Statucie ZHP,
uchwałach władz wyższego szczebla i zjazdu hufca.
§3
Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP.
§4
W skład Komendy Hufca Gniezno wchodzą: komendant hufca, zastępca komendanta ds. programowych, zastępca komendanta hufca –
skarbnik, członek komendy hufca ds. organizacyjnych, członek komendy – księgowa hufca

1.
2.

1.
2.
3.

Rozdział II
Organizacja pracy komendanta i komendy hufca
§5
Komendant hufca organizuję pracę komendy hufca i kieruje jej pracą.
Komendant hufca w szczególności:
- zwołuje zbiórki komendy hufca
- ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom komendy hufca
- nadzoruje wykonanie uchwał komendy hufca.
§6
W przypadku nieobecności komendanta hufca zadania określone w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu przejmuje zastępca komendanta
hufca lub w szczególnych przypadkach inny członek komendy hufca imiennie wskazany przez komendanta hufca.
Komenda hufca w drodze uchwały określa podział zadań przypisanych poszczególnym członkom komendy hufca.
W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu członkowie komendy hufca wykonują przypisane im
zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im zespołów w szczególności:
- przedkładają i referują na zbiórkach komendy hufca sprawy należące do ich zakresu obowiązków oraz nadzorowanych zespołów
hufca,
- koordynują przygotowywanie planów pracy i planów finansowych nadzorowanych zespołów,
- kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz oceniają pracę kierowników zespołów.
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1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Rozdział III
Tryb pracy komendy hufca
§7
Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Komendant
hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórki komendy hufca na wniosek co najmniej 2 członków komendy hufca w terminie 14 dni od
daty złożenia wniosku. W sytuacjach szczególnych decyzje oraz uchwały komendy hufca mogą być podejmowane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Terminy spotkań komendy hufca uchwalane są podawane do wiadomości wszystkich instruktorów.
O terminie kolejnej zbiórki komendant hufca powiadamia wszystkich członków komendy oraz zaproszonych instruktorów telefonicznie
lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem zbiórki.
Prawo udziału w zbiórce komendy hufca mają: przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej, komendanci szczepów, namiestnicy,
przewodniczący HKSI, szef HZKK. Na zaproszenie komendanta hufca w zbiórkach komendy mogą również uczestniczyć inne osoby.
Komenda może pracować na dwa sposoby.
- Komenda zwykła – obraduje z udziałem zaproszonych instruktorów (§7 p. 4) odbywa się co najmniej raz na dwa miesiące i
podejmuje wszystkie decyzje;
- Komenda robocza odbywana jedynie w składzie komendy (bez gości), przygotowuje materiały na kolejne komendy zwykłe oraz
podejmuje bieżące decyzje, a protokoły z tych komend są włączane do kolejnego protokołu zwykłej komendy.
§8
Komenda hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie
komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.
Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków komendy
hufca.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub członka komendy hufca prowadzącego zbiórkę podczas
nieobecności komendanta hufca.
§9
Z każdej zbiórki komendy hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie komendy hufca oraz protokolant.
Protokolant przekazuje protokół komendantowi hufca w ciągu 7 dni od daty posiedzenia komendy. Protokół jest zatwierdzany
najpóźniej na następnej zbiórce komendy hufca. Instruktor komendy hufca ds. organizacyjnych przesyła zatwierdzony protokół do
komendy chorągwi.
Rozdział IV
Organizacja pracy zespołów hufca
§ 11
Realizując statutowe obowiązki komenda hufca może powoływać stałe bądź doraźne zespoły robocze.
Komenda hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny, kompetencje (regulamin pracy) oraz wskazuje
odpowiedzialnego członka komendy hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.
Powołanie zespołu i regulamin jego działania komendant hufca podaje do wiadomości w rozkazie.
Struktura komendy hufca oraz podział zadań pomiędzy zespołami hufca stanowią odrębne ustalenia.
ZAŁĄCZNIK NR 2

Decyzja Komendy Hufca ZHP Gniezno
Nr 1/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu noszenia plakietki kategoryzacji drużyn hufca Gniezno.
1.
2.

Komenda Hufca ZHP Gniezno ustala sposób noszenia plakietki kategoryzacji drużyn hufca Gniezno.
Plakietka kategoryzacji drużyn powinna być noszona na prawym rękawie powyżej sprawności
Komendant hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Maciej Siwiak HR
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