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1. Organizacja pracy Komendy Hufca
11listopada 2015 został zwołany zjazd zwykły hufca, podczas którego wybrano nową
komendę. Skład wybranej komendy był czteroosobowy:
phm. Agnieszka Łaska- Komendantka hufca
phm. Mirosław Karczmarczyk – z-ca ds. organizacyjnych
phm. Monika Popławska - z-ca ds. pracy z kadrą
phm. Katarzyna Szuflet – Skarbnik
W komendzie jest jeden wakat a zadania pracy z programem przyjęła na siebie
komendantka hufca.
31 maja 2016r. rezygnację z pracy w komendzie wraz z pełnym uzasadnieniem
swojej decyzji złożył phm. Mirosław Karczmarczyk.
Na początku kadencji

zostały wypracowane poszczególne zadania i obowiązki

każdego członka komendy, niestety w trakcie kadencji nie zawsze pracowano wg
zadań i obowiązków poszczególnych członków Komendy.
W okresie od listopada 2015 do października 2017 spotkania komendy zwoływane
były w miarę potrzeb i zadań jakie były stawiane przed komendą.
Od początku trwania ostatniej komendy, spotkania jej odbywały się w dwojaki
sposób, po pierwsze w zależności od bieżących potrzeb wynikających z działalności
Hufca, po drugie wg stworzonego dla kadry hufca harmonogramu dyżurów komendy.
Niestety często na dyżury komendy nikt nie przychodził. Komendantka Hufca wraz ze
skarbnikiem regularnie uczestniczyli w odprawach komendantów hufców oraz
skarbników organizowanych dla nich przez Chorągiew. Ponadto jesteśmy w stałym
kontakcie z chorągwią w sprawach dotyczących codziennej działalności, jak i nagłych
przypadków. Odbyło się kilka spotkań kadry instruktorskiej hufca z komendą
chorągwi dot. m.in.: budowania strategii hufca czy o przyszłości hufca.
Na wniosek kadry hufca powstał ONE DRIVE Hufca w którym na bieżąco
umieszczane są hufcowe dokumenty, rozkazy komendantki hufca, a także decyzje
komendantki i skarbnika dotyczące dodatkowej składki zadaniowej tzw. DSCZ.
Komendantka hufca tak samo na bieżąco przesyła wszystkie dokumenty na
SharePoint Chorągwi. Oraz prowadzi na bieżąco dokumentację papierową hufca.
Hufiec posiada coroczne plany operacyjne, niestety nie potrafi z nimi dobrze
pracować. Powstał także na rok harcerski 2016/2017 Plan Pracy Hufca. Był to
pierwszy taki plan, wcześniej hufiec nie posiadał takiego dokumentu.

W grudniu 2016 odbyła się kontrola hufca przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną
Chorągwi.
Phm Agnieszka Rubka (Łaska), phm. Monika Popławska oraz phm. Katarzyna
Szuflet ukończyły Kurs dla Komend Hufców „Esencja”.
W trakcie dotychczasowego pełnienia funkcji kilkakrotnie uczestniczyłam w
spotkaniach z pracownikami oraz naczelniczkami Wydziału Zasobów Lokalowych dla
Dzielnicy Ursynów w sprawach dotyczących siedziby hufca. Napisałam kilka pism do
WZL m.in.: dot. wyjaśnień wykonania prac remontowych na terenie siedziby, zgody o
wykonanie drobnych prac remontowych. Złożyłam także wniosek o przedłużenie
dzierżawy siedziby hufca.
Hufiec w dalszym ciągu współpracuje z Bankiem Pekao S.A. w którym konta
bankowe posiadają wszystkie jednostki hufca. Komendantka jest w ciągłym kontakcie
z opiekunem bankowym.

2. Zasięg terytorialny
Hufiec obejmuje swoim działaniem teren Dzielnicy Ursynów poza wyłączonymi w
1998 roku szkołami przynależnymi do Hufca ZHP Mokotów. W 2008 roku
Komendanci Hufców Ursynów i Mokotów podpisali porozumienie mające na celu
uregulowanie spraw środowisk z hufca Mokotów działających na terenie Dzielnicy
Ursynów.

3. Ewidencja ZHP, Stan liczebny Hufca , jednostki Hufca
Ewidencja ZHP uzupełniana jest na bieżąco przez kadrę poszczególnych jednostek
hufca. Kadra hufca uczestniczyła w szkoleniu z EWIDENCJI ZHP prowadzone przez
Chorągiew Stołeczną ZHP.
Obecnie nastąpią zmiany w Ewidencji ZHP ze względu na nowy rok harcerski
2017/2018 (nowi członkowie ZHP, zmiana przydziału ze względu na ciąg
wychowawczy).
Każdy drużynowy ma dostęp do ewidencji. Drużynowy posiada własny login i hasło.

LICZEBNOŚĆ w latach 2015 – 2017
Rok

2015

2016

2017

suma
rok:
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DH
DSH
DW
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KS
inne jednostki
podstawowe, w
tym próbne
szczepy i
związki drużyn
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DRUŻYNY
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3
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2
0
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3
4
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0
2
0

2017
3
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2
0

2

1

2

2

2

2

*liczebność z ewidencji na dzień: 1 grudnia 2015r, 2016 oraz 1 sierpnia 2017
Jednostki hufca i miejsce działania:
1. 30 WGZ „Mali Podróżnicy” – Szkoła Podstawowa ul. Sarabandy (Dąbrówka)
2. 30 WDH „Włóczykije” – Szkoła Podstawowa ul. Sarabandy (Dąbrówka)
3. 30 PDSH - Szkoła Podstawowa ul. Sarabandy (Dąbrówka)
4. Krąg Instruktorski 30 WDHiZ im. WOP
5. 69 WGZ "Takmantu" – Szkoła Podstawowa ul. Małcużyńskiego (Natolin)
6. 69 PWGZ „Strażnicy sagnare” Szkoła Podstawowa ul. Jana Rosoła 10
(Natolin)
7. 69 WDH-ek "Pestki" – Szkoła Podstawowa ul. Małcużyńskiego (Natolin)
8. 69 WDH "Widmo" – Szkoła Podstawowa ul. Małcużyńskiego (Natolin)
9. 69 WDSH "Rapido" – Gimnazjum ul. Lokajskiego (Natolin)
10. SZCZEP 69 WDHiZ IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
11. 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii" – Szkoła Podstawowa, ul. ZWM (Stokłosy)
12. 234 WDH "Forteca" – Szkoła Podstawowa, ul. ZWM (Stokłosy)
13. 234 WDSH "Feniks" – Szkoła Podstawowa, ul. ZWM (Stokłosy)
14. Krąg Instruktorski "Szkoła Za Lasem"
15. SZCZEP 234 WDHiZ IM. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

4.Program
W każdym roku Hufiec organizuje Czoło Hufca - spotkanie programowe mające na
celu omówienie bieżących spraw, programów i stworzenie harmonogramu pracy na
rok następny.
Harmonogram jest udostępniany dla wszystkich.
Imprezy programowe, które odbywały się podczas ostatniej kadencji i były związane
z programem hufca:



Start Hufca



Rajd Rad Drużyn



Wigilia



Festiwal Małych Form



Gra „…POJUTRZE”



Święto Hufca

W ramach pracy z programem hufca
przewodni, wokół którego

kadra

co roku wybierała nowy temat

koncentrowała się nasz praca. Były to kolejno: :

2015/2016 Kultury świata oraz w 2016/2017 ogólnozwiązkowy Każdy inny –
Wszyscy równi. Drużyny wplatały w swoje plany elementy dotyczące owych
programów. W roku harcerskim 2015/2016 drużynowi otrzymali pakiety materiałów
(publikacje przygotowane przez m.st. Warszawa, mapy, foldery, propozycje gier,
zabaw i sprawności), które odpowiednio wykorzystane mogły wzbogacić pracę w
drużynach. Również osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprez programowych
hufca dokładały wszelkich starań, by były one oparte na tym motywie przewodnim.
W bieżącym roku harcerskim kadra hufca podjęła decyzje o niewybieraniu programu,
decyzja ta związana jest z przypadającą na czerwiec 2018 20stą Rocznicą
Powstania Hufca Warszawa Ursynów. Niektóre drużyny wykorzystają w pracy z
drużyną związkowe propozycje programowe. Z powodu braku osoby ds. pracy z
programem

komenda

hufca

ustaliła,

że

każdy

członek

komendy

będzie

odpowiedzialny za dany pion metodyczny. Agnieszka Rubka i Katarzyna Szuflet –
pion zuchowy, Monika Popławska – Pion Harcerski, Mirosław Karczmarczyk – Pion
Starszoharcerski i Wędrowniczy. Po Mirosława Karczmarczyka o sprawdzanie
planów i wspieranie pionu starszo harcerskiego została poproszona druha Agnieszka

Chempińska. Miał być to okres przejściowy, ponieważ liczyliśmy na powstanie
zespołów wspomagających drużynowych w danych pionach metodycznych, które nie
będą składać się z członków komendy. Niestety nie udało się tego osiągnąć. Zamiast
zespołów metodycznych wiosną 2017 powstały grupy metodyczne na e-mail w skład
których wchodzą drużynowi i instruktorzy specjalizujący się w danym pionie
metodycznym.

5. Zdobywanie stopni instruktorskich
W Hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich
Skład komisji:
Hm. Włodzimierz Wałęza – przewodniczący
Hm. Sławomir Jakacki
Phm. Agnieszka Chempińska
Phm. Katarzyna Szuflet
W okresie od listopada 2015 do października 2017
W podanym okresie komisja otworzyła 7 prób na stopień przewodnika, 3 próby na
stopień podharcmistrza.
Zamknęła z wynikiem pozytywnym 3 próby na stopień przewodnika, 1 próbę na
stopień podharcmistrza.
Ponadto dokonała weryfikacji 3 stopni instruktorskich nowych członków hufca.
Komisja prowadzi dokumentację w postaci:
- Regulaminu hufcowej KSI
- Formularzy otwartych prób wraz z programami prób
- Formularzy zamkniętych prób wraz ze sprawozdaniami prób
- Protokołów z posiedzeń

6. Kształcenie kadry
Sprawozdanie z kształcenia w okresie listopad 2015 - październik 2017
Odznaki kadry kształcącej

Mimo wygaśnięcia ważności Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej trzem osobom :
Phm. Agnieszka Chempińska BOKK/565/2011 (rozkaz L.11/2011)
Phm. Piotr Banasiak BOKK/ 568/2011 (rozkaz L.12/2011)
Phm. Monika Popławska BOKK (rozkaz L.11/2005)
Nie udało się zmotywować do odnowienia ważności oraz przez ten okres czasu nie
przybyły żadne nowe Odznaki Kadry Kształcącej.
Na chwilę obecną nie posiadamy żadnych odznak kadry kształcącej, natomiast
wzrosła liczba osób, która ukończyła Kurs Kadry Kształcącej.
Kursy i szkolenia w jakich Kadra Hufca brała udział:
Kurs drużynowych "Majstersztyk" , Kurs pwd " kwintesencja" ," super mocni", Kurs
pierwszej pomocy organizowany przez firmę MEDAID, Kurs Kadry Kształcącej, Kursy
Podharcmistrzowskie ( w tym jedna osoba ukończyła kurs phm. WOOD BADGE),
Kurs harcmistrzowski WOOD BADGE , kurs namiestników.

Kursy i szkolenia:
W hufcu odbyły się warsztaty finansowe, warsztaty z korzystania z Office 365, z
ewidencji –prowadzone przez Dh. Pawła Pietrzaka oraz warsztaty z radzenia sobie w
sytuacjach intymnych –prowadzone przez dh Ewę Sidor.

Za pośrednictwem

Agnieszki Odziemkowskiej szkoła Vinci przeprowadziła szkolenie dla kadry hufca
dotyczące komunikacji fundamentalnej, zaś

środowiska w swoim zakresie

przeprowadziły kursy zastępowych i korzystały z oferty szkoleniowej Szkoły Vinci.
Niestety od paru lat brakuje nam mocnego lidera, który byłby wstanie dobrze
poprowadzić kształcenie kadry.

7. Finanse
Stan kont Hufca na dzień 17 września 2017 jest następujący:
GŁÓWNE:

650,63

SKŁADKOWE:

821,08

OPERACYJNE:

1 109,61

30:

13 100,97

30 HAL:

16 005,71

SZCZEP 69:

5 735,87

69 HAL:

783,00

69 TAKMANTU:

2 596,70

69 PESTKI:

3 198,96

69 WIDMO:

3 324,57

69 RAPIDO:

1 347,67

SZCZEP 234:

4 191,09

234 HAL:

6 205,46

234 ODKRYWCY NIBYLANDII:

2 436,93

234 FORTECA:

9 179,66

234 FENIKS:
RAZEM:

148,35
51 505,98

Średnie miesięczne koszty utrzymania siedziby Hufca wynoszą około 550 zł (ich
wartość głównie zależy od zużycia wody i gazu, w mniejszym stopniu prądu).
Koszty stałe i niezmienne to:
Dzierżawa: 128,78 zł
Śmieci: 45 zł
Alarm: 49,20 zł.
Hufiec nie zalega z żadnymi płatnościami.
Komenda Hufca corocznie zatwierdza budżet Hufca i przedstawia go Komendzie
Chorągwi.
Prawie od początku kadencji zbieranie składek członkowskich odbywa się
zgodnie z przepisami, czyli składki są wpłacane na konta podstawowych
jednostek. Zgodnie z wystawionymi notami drużynowi przelewają należne składki
do Hufca, a Hufiec do Chorągwi.
Hufiec jest na bieżąco ze wszystkimi rozliczeniami i nie posiada żadnych
zaległości wobec Chorągwi oraz wewnętrznych ze środowiskami Hufca.
Dokumenty finansowe są składane zgodnie z zasadami określonymi przez
Chorągiew, czyli rozliczenie miesiąca do 7 dnia kolejnego miesiąca.

Ponadto Skarbnik Hufca, zgodnie z wprowadzonym jednolitym dla całej Chorągwi
systemem, faktury, noty, KP i KW i inne dokumenty finansowe wystawia w
programie Fakturownia. Ponadto Hufiec Ursynów uczestniczy w pilotażowym
programie testowania programu Phoenicia służącego do dokonywania rozliczenia
Kasy Hufca i generowania Raportu Kasowego.
Każde środowisko i prawie wszystkie jednostki posiadają swoje subkonta, co
zapewnia przejrzystość finansów w Hufcu, a także swobodę w korzystaniu ze
zgromadzonych środków przez jednostki.
Podjęta Uchwała 5zł była realizowana w roku 2016 i I kwartale roku 2017,
pieniądze te

głównie

zapewniły

możliwość

dokonywania

dalszych

prac

remontowych w siedzibie Hufca oraz dokonywanie bieżących opłat. Komenda
Hufca nie podjęła decyzji o pobieraniu części dla Hufca wynikającej z uchwały 29
KChStołecznej, co spowodowało znaczne obniżenie środków na subkontach
hufcowych. Potrzebna jest rzetelna i merytoryczna dyskusja nad sposobem
finansowania działań Hufca (prace remontowe w siedzibie, opłaty, szkolenia,
etc.).
Hufiec brał udział w dwóch Dniach Cichociemnych pozyskując tym ponad 4 tysiące
złotych każdego roku, wynajmował siedzibę na noclegi, z czego wpłynęło 2 700 zł,
wykonał jedną usługę produkcji butonów o wartości 130 zł.
Z akcji 1% Hufiec pozyskał bardzo niewielkie środki, więcej udało się uzyskać
środowiskom.
Hufiec złożył jeden wniosek o grant, który został odrzucony ze względów formalnych.
Komenda Hufca zakupiła 50 kocy i 50 materacy, które kosztowały 1 000 zł.
Skarbnik uczestniczył w spotkaniach dotyczących finansów hufca i Chorągwi.
Skarbnik hufca uczestniczył w szkoleniu i spotkaniach dedykowanych dla
skarbników. Spotkania organizowane były przez Komendę Chorągiew Stołeczną
ZHP.

8. Sprawy kwatermistrzowskie
Hufiec posiada swoją siedzibę, jest to piętrowy budynek na ogrodzonej działce, przy
ulicy Kajakowej. Działka jest dzierżawiona od Gminy Ursynów, wygasa właśnie

trzyletnia umowa, ale Gmina przygotowuje już kolejną umowę do podpisania.
Budynek jest już przygotowany do użytkowania, odbyły się w nim kursy, warsztaty,
szkolenia, biwaki drużyn z Hufca, a także biwaki czy noclegi drużyn z Warszawy i
Polski. W ramach doposażenia i tworzenia udogodnień noclegowych zakupiono 50
kocy i materacy.
Większość sprzętu (namioty, sprzęt pionierski, gospodarczy, etc) jest przydzielona
środowiskom.
Cały sprzęt środowiska 30 WDHiZ jest zmagazynowany w baraku na terenie Hufca,
sprzęt 69 WDHiZ znajduje się w wynajętej piwnicy na Natolinie, środowisko 234 swój
sprzęt częściowo magazynuje na terenie Hufca, częściowo w pomieszczeniu, na
które nie została podpisana umowa.

9. Promocja i informacja
Strona WWW Hufca
Hufiec posiada własną stronę internetową, od niedawna na nowym serwerze dzięki
uprzejmości chorągwi. Niestety przez tę zmianę Strona Hufca nie zawiera informacji
o aktualnych wydarzeniach zarówno w Hufcu jak i poszczególnych środowiskach.
Związane jest to z brakiem umiejętności prowadzenia takiej strony przez
Komendantkę oraz

nieporozumienia się z osobami, które zgłosiły się do tego

zadania. Pomimo tych utrudnień na stronie podane są podstawowe informacje.
Każdy odwiedzający stronę może zorientować się jakie drużyny aktualnie działają w
Hufcu. Aktualizacja zawartości strony przebiega stopniowo i jest uzależniona od kilku
czynników.

Strony WWW środowisk wchodzących w skład Hufca:

Szczep 69 WDHiZ
W Szczepie 69 WDHiZ prawie wszystkie jednostki posiadają własne strony
internetowe bądź profil na portalu społecznościowym Facebook. . Aktualizacja tych
stron odbywa się na bieżąco.

Szczep 234 WDHiZ

W Szczepie 234 WDHiZ prawie wszystkie jednostki posiadają działające strony
internetowe bądź profil na portalu społecznościowym Facebook.
KI „Szkoła Za Lasem” nie posiada strony internetowej. Istniejące strony internetowe i
portale społecznościowe w Szczepie 234 WDHiZ są aktualizowane na bieżąco.
30 WGZ „Mali Podróżnicy” i 30 WDH „Włóczykije”
Gromada i drużyna posiadają wspólną stronę internetową prowadzoną w formie
blogu, 30 WDH „Włóczykije” posiada także profil na portalu
społecznościowym facebook. Istniejący blog oraz portal społecznościowy są
aktualizowane na bieżąco.
Działalność promocyjna
Funkcję promocyjną hufca spełniają: strona internetowa i facebook. Brak jest
prowadzonych zaplanowanych akcji promocyjnych Hufca (ulotki, foldery itp.)
Promocja naszego środowiska odbywa się podczas uczestniczenia drużyn Hufca w
różnego

rodzaju

imprezach

chorągwianych

(Święto

Chorągwi),

skautowych

(InterCamp) lub lokalnych (Święto Hufca, Imprezy Szczepowe na terenie siedziby,
Harcerski Piknik Sąsiedzki, Dzień Cichociemny). Hufiec posiada mały baner z nazwą
hufca oraz 2 tzw „skrzydła” z nazwą i plakietką naszego hufca, które wykorzystywane
są podczas różnych imprez zewnętrznych oraz podczas różnych akcji prowadzonych
przez środowiska hufca (Akcja Znicz, Zbiórka darów dla poszkodowanych z Powiatu
Chojnickiego, Harcerski Piknik Sąsiedzki, Dzień Cichociemnych)
W hufcu zostały wprowadzone . Każdy instruktor hufca bądź osoba pełniąca funkcje
instruktorskie posiada służbowy adres mailowe w domenie zhp.net.pl.. Ułatwia to
komunikację i dostępność do informacji. W czasie trwania kadencji zostały
wprowadzane także nowe narzędzia z pakietu usług zhp.net.pl – ONE DRIVE hufca.
Działalność organizacyjna
W hufcu regularnie odbywają się biwaki poszczególnych drużyn i szczepów.
Organizatorzy tych wyjazdów terminowo składają do skarbnika prawidłowo
wypełnione karty biwaku.

10 . Harcerska Akcja Letnia

Rok 2015
Zimowisko szczepu 69 WDHiZ
Zimowisko 30WDH/234WDH/234WDSH

Rok 2016
Obóz szczepu 69 WDHiZ
Obóz szczepu 234 WDHiZ
Obóz 30WGZ/30WDH
Zimowisko szczepu 69 WDHiZ i 234 WDHiZ
Zimowisko 30WDH/

Rok 2017
Zimowisko szczepu 234 WDHiZ
Obóz szczepu 69 WDHiZ
Obóz szczepu 234 WDHiZ
Obóz 30WGZ/30WDH
11 . Podsumowanie
W okresie od Zjazdu Zwykłego w 2015 r, dzięki podjętym działaniom i bieżącemu
koordynowaniu przez komendantkę i skarbnika udało się wprowadzić udostępnianie
siedziby środowiskom z poza hufca. Wraz z kadrą hufca został wypracowany
regulamin korzystania z siedziby. Komeda hufca zakupiła 50szt materacy i kocy, na
potrzeby noclegów w siedzibie i nie tylko. Zostało wydzielone miejsce do ich
przechowywania. Przystosowano jedno z dolnych mniejszych pomieszczeń na
szatnię. Powstały także dyżury środowisk, w każdym miesiącu dyżur pełni inne
środowisko, w tym przypadku także został wypracowany zakres obowiązków
środowiska dyżurującego w siedzibie. W siedzibie hufca przeprowadzane są
coroczne przeglądy: kominiarski oraz pieca gazowego.
Udało się pozyskać dodatkowe szafy, które zostały przeznaczone m.in.: na materiały
programowe dla kadry hufca korzystającej z siedziby.
Siedziba hufca w dalszym ciągu potrzebuje ciągłego monitorowania pod kątem prac
remontowych, związane jest to z wilgocią jaka wchodzi w budynek. W ostatnim
czasie zostało złożone pismo do Wydziału Zasobów Lokalowych o zgodę na
przeprowadzanie drobnych remontów, na chwilę obecną WZL każe nam czekać na
decyzję Władz Dzielnicy Ursynów dot. przedłużenia dzierżawy siedziby hufca.

Od Zjazdu Zwyczajnego do końca roku szkolnego 2016/2017 odbywały się dyżury
komendy

według

skarbniczych”.

stworzonego

Ponadto
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organizowane

rozwiązania bieżących spraw.

były

tzw.
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dotyczące

