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Poznań 9 października 2015r. 



I. Organizacja, zarządzanie i promocja hufca 
 

1. Skład komendy Hufca oraz pozostałych władz kończącej się 
kadencji wraz ze zmianami, które zaszły w okresie 
sprawozdawczym. 

 

Skład komendy Hufca: 
 phm. Janusz BŁASZCZYK – komendant 

 phm. Błażej MISIORNY – skarbnik 

 pwd. Magdalena Zacharyasz – zastępczyni 

 phm. Jakub DERDZIŃSKI – zastępca 

 pwd. Maria OGRODOWCZYK – członkini 

 pwd. Natalia RUKS – członkini (weszła w skład komendy w miejsce pwd. Marii Ogrodowczyk) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 
 phm. Tomasz RADKE – przewodniczący 

 phm. Marcin SZALIŃSKI – zastępca 

 hm. Sławomir URBANIAK – sekretarz 

 hm. Krzysztof WILCZYŃSKI – członek 

 

2. Struktura organizacyjna komendy hufca wraz z powołanymi 
komisjami i zespołami. 

 



3. Funkcjonowanie komendy Hufca ZHP: dyżury, zorganizowanie 
biura itp. 

 

Biuro komendy Hufca funkcjonuje w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu 

przy ul. Za Cytadelą 121. Na początku kadencji Dyrekcja MDK wystąpiła z wezwaniem zapłaty 

za wcześniejsze 5 lat użytkowania pomieszczeń. W efekcie negocjacji Dyrekcja MDK odstąpiła 

od roszczeń (które jako komenda od początku uważaliśmy za niezasadne). Ostatecznie została 

podpisana nowa umowa najmu, zgodnie z którą za użytkowane pomieszczenia naliczana jest 

odpłatność według kosztów utrzymania budynku, jednak proporcjonalnie do zajmowanych przez 

nas powierzchni. Dodatkowo udało się utrzymać punkt umowy dający możliwość odpracowania 

zobowiązań finansowych w formie prac porządkowych. Z racji na cięcie kosztów oraz staranie 

się o utrzymanie dobrych realizacji z MDK`em komenda zrezygnowała z jednego z pomieszczeń. 

Efektem tego biuro składa się z mniejszego pomieszczenia, gdzie mieszczą się najważniejsze 

dokumenty oraz sprzęt elektroniczny biura wraz z biurkiem. W drugim pomieszczeniu mieści się salka 

konferencyjna. Dzięki darowiźnie udało się zmodernizować oświetlenie w obu pomieszczeniach. 

Osobno funkcjonuje jeszcze garaż, w którym mieszczą się różnego rodzaju sprzęt Hufca oraz 

podręczny magazyn na archiwum i materiały papiernicze. Niestety od momentu rezygnacji druha 

Adriana Orlika z funkcji kwatermistrza oraz niemożności znalezienia jego następcy, coraz częściej 

Komenda Hufca rozlicza się finansowo za najem pomieszczeń. Coraz trudniej pozyskać chętnych 

do prac porządkowych wokół MDK`u. 

 

Aktualnie Komendant Hufca rozpoczął rozmowy i negocjacje z Przewodniczącą Rady Osiedla Stare 

Winogrady, Panią Haliną Owsianą, w czasie których ustalany jest kształt trójstronnego porozumienia 

(wraz z Panią Dyrektor MDK`u), dzięki któremu możliwa będzie rewitalizacja terenów wokół Pomnika 

Harcerskiego. 

 

Dyżury komendy Hufca rozpisane są w internetowym kalendarzu dostępnym na stronie WWW 

Hufca. Komenda przykłada maksymalnych starań by były co najmniej trzy dyżury w tygodniu, w tym 

jeden skarbnika. 

 

4. Wykaz drużyn wchodzących w skład hufca i innych jednostek.  
 

Lp. GROMADY ZUCHOWE Lp. DRUŻYNY HARCERSKIE 

1. 1 SGZ "CIASTECZKOWE POTWORKI" 1. 5 PDH "ELSTERA" 

2. 5 SGZ "DZIÓBDZIÓBY" 2. 16 PDH 

3. 7 SGZ "BIAŁE WILKI" 3. 30 PDH "CHRUPTAKI" 

4. 8 SGZ "DZIELNI INDIANIE" 4. 64 PDH "UŁANI" 

5. 10 SGZ "PIOTRUSIA PANA" 5. 67 PDH "BIEDRONKI I SKARABEUSZE" 

6. 12 SGZ "JASTRZĘBIE" 6. 111 PDH "KAMYK" 

7. 13 SGZ "MALI STRAŻACY" 7. 147 PDH 

8. 15 SGZ "DREPTUSIE" 8. 149 PDH "BZURA" 

9. 18 SGZ "KOLOROWE NUTKI" 9. 157 PDH 

10. 20 SGZ "ODWAŻNE LWY" 10. 160 PDH "KADUCEUSZ" 



11. 28 SGZ "LEŚNE SKRZATY" 11. 164 PDH "WATAHA" 

12. 30 SGZ "CHRUPTACZKI" 12. 173 PDH "TUREW" 

13. 34 SGZ "ZUCHY NIEPOKONANE" 13. 174 PDH "HETMAN" 

14. 40 SGZ "POLNE SKRZATY" 14. 177 PDH "BASZTA" 

 

Lp. DRUŻYNY STARSZOHARCESKIE Lp. DRUŻYNY WĘDROWNICZE 

1. 103 PDSH 1. 70 PDH 

2. 158 PDSH "ZEUS" 2. 159 PDW 

  3. 176 PDW 

 

Dodatkowo w strukturach Hufca działają: 

 

 KRĄG AKADEMICKI „BILIP” 

 HARCESKI KLUB RATOWNICZY „MASH” 

 KRĄG INSTRUKTORSKI „NIHLI NOVI” 

 KRĄG INSTRUKTORSKI „WINOGRADZKA PASIEKA” 

 HARCERSKI KRĄG PIĄTAKÓW SENIORÓW „PIĄTACY” BEMAK 

 HARCERSKI KRĄG SZESNASTAKÓW SENIORÓW 

 

5. Liczebność Hufca w poszczególnych latach kadencji. 
 

 w dniu 01.01.2012 r. – łącznie 637 osób w tym kobiet 340 i 297 mężczyzn 

 w dniu 01.12.2012 r. – łącznie 668 osób w tym kobiet 345 i 323 mężczyzn 

 w dniu 01.12.2013 r. – łącznie 649 osób w tym kobiet 327 i 322 mężczyzn 

 w dniu 01.12.2014 r. – łącznie 603 osób w tym kobiet 318 i 285 mężczyzn 

 w dniu 01.10.2015 r. – łącznie 597 osób w tym kobiet 316 i 281 mężczyzn (nie pełny rok) 

 

 

 



6. Dokumentacja pracy komendanta i komendy Hufca: 
Na początku działalności komendy zostały opracowane opisy funkcji dla wszystkich członków. 

Efektem tego każdy wiedział jakie ma zadania i kompetencje. 
Niestety trudno jest znaleźć wspólną datę i godzinę by spotkać się pełnym składem komendy. 

Dlatego zakupione zostały słuchawki z mikrofonami i jako komenda obradowaliśmy często 

korzystając z internetowego komunikatora Skype. Niestety w ferworze rozmów i zarazem kłopotów 

technicznych zdarzało się, że nie spisywaliśmy oficjalnych protokołów z posiedzeń. Efektem tego 

w dokumentacji znaleźć można zaledwie sześć protokołów. 

 

Dodatkowym narzędziem współpracy komendy była organizacja cyklicznych narad drużynowych, 

na których członkowie komendy przekazywali swoje plany, zadania czy analizy. Komendant hufca 

próbował podobne działania sprowokować organizując naradę szefów zespołów hufcowych. 

Niestety w tym przypadku doszło do zaledwie kilku spotkań i z racji na brak wspólnych terminów 

zostały zaprzestane. 

 

Komendant systematycznie wydaje rozkazy, których przypada średnio dwanaście na rok. Wszystkie 

rozkazy dostępne są na stronie WWW hufca. 

 

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa – organizacja, nadzór 
i statystyki roczne. 

 

Od początku kadencji komenda hufca dopingowała środowiska by organizowały zimowiska. 

Niestety bardzo mało środowisk podejmuje się tego zadania i najczęściej są to gromady zuchowe, 

które organizują ferie w naszym Ośrodku w Rogalinku. Praktycznie nie możliwe wydaje 

się zorganizowanie np. zimowiska harcerskiego w górach. Z analizy wynika, że głównymi 

przeszkodami są: sesja na uczelni (większość naszej kadry to studenci) oraz wysoki koszt wyjazdu. 

Kolejną przeszkodą są formalności związane z organizacją. Wszystkie zimowiska w czasie trwania 

kadencji są zasługa zaangażowania skarbnika, który za każdym razem jest komendantem placówki 

i zajmuje się niezbędnymi formalnościami. W ten sposób ułatwiamy jednostkom organizację HAZ. 

 

Jeśli chodzi o organizację HAL to z początkiem kadencji środowiska były rozdarte. Część jechało 

z innymi hufcami, które były organizatorami, druga cześć nie była w stanie sama się zorganizować. 

Komenda podjęła decyzję o organizacji zgrupowania drużyn. W ten sposób udało się zorganizować 

w latach 2012 – 2014 trzy takie obozy, w których uczestniczyło przeszło 700 osób. Organizacja obozu 

dla ponad 200 osób to bardzo trudne i stresujące zadanie i co roku toczyły się niełatwe rozmowy 

by pozyskać chętnych na funkcję komendanta zgrupowania. Niestety w 2015 roku takiej osoby 

nie udało się znaleźć. W ten sposób środowiska przeszły próbę czy są w stanie same zorganizować 

obóz. Mała ilość instruktorów w stopniu podharcmistrza oraz słaba organizacja spowodowała, 

że spora część naszych jednostek przyłączyła się do obozów innych hufców i tylko cztery obozy 

odbyły się z ramienia naszego hufca na łączną ilość 223 osób. 

 

Rok 2012: 
 16-20 lutego - zimowisko harcerskie w Rogalinku – łączne 58 osób 

Komendant: phm. Błażej Misiorny 

 21-25 lutego - zimowisko zuchowo-harcerskie w Rogalinku – łącznie 82 osoby 

Komendant: phm. Błażej Misiorny 

 16-29 lipca - zgrupowanie drużyn i gromad Hufca w Podgajach – łącznie 250 osób 

Komendant: phm. Paweł Wojtczak 



Rok 2013 
 21 lipca – 2 sierpnia – zgrupowanie drużyn i gromad Hufca w Łowyniu – łącznie 199 osób 

Komendant: phm. Paweł Wojtczak 

 Obóz zagraniczny 149 PDH – łącznie 11 osób 

 Obóz 177 PDH BASZTA – łącznie 49 osób 

 

Rok 2014 
 13 – 16 lutego - zimowisko w Rogalinku – łącznie 28 osób 

Komendant: phm. Błażej Misiorny 

 26 lipca – 4 sierpnia - obóz zagraniczny 149PDH Chorwacja – łącznie 17 osób 

Komendant: phm. Wojciech Wiegand 

 20 lipca – 1 sierpnia - obóz XI Szczepu w Lginiu – łącznie 81 osób 

Komendant: phm. Marta Baranowska 

 14 – 28 lipca - zgrupowanie drużyn Hufca w Tucznie - łącznie 282 osoby 

Komendant: phm. Marcin Staszak 

 

Rok 2015 
 26 lutego – 1 marca - zimowisko zuchowe w Rogalinku – łącznie 43 osoby 

Komendant: phm. Błażej Misiorny 

 3 – 11 lipca - obóz XI Szczepu w Głuchowie – łącznie 92 osoby 

Komendant: phm. Marta Baranowska 

 1 – 7 sierpnia - obóz 30 SGZ i 30 PDH w Bytyniu – łącznie 57 osób 

Komendant: hm. Grzegorz Rzymski 

 18 lipca – 2 sierpnia - obóz wędrowny 158PDH w - łącznie 21 osób 

Komendant: hm. Krzysztof Wojtaszek 

 6 – 20 lipca - obóz 111 i 164 PDH w Podlasiu – łącznie 53 osoby 

Komendant: phm. Marcin Staszak 

 

8. Ocena wizerunkowa - strona www, logotyp (czy hufiec korzysta 
z identyfikacji wizualnej ZHP). 

 

W Hufcu funkcjonuje bardzo liczny i prężnie działający zespół promocji. Jest to aktualnie najlepiej 

działający oraz najlepiej przeszkolony zespół Hufca. Dzięki temu dysponujemy aktualną i bardzo 

estetyczną stroną WWW oraz stroną na portalu społecznościowym Facebook. 

Wysoki poziom pracy zespołu wynika m.in. z udziału członków w warsztatach PR Lab. 

W ten sposób sprawnie udało się wdrożyć choćby identyfikację wizualną ZHP. 

 

9. Współpraca z władzami, instytucjami i urzędami. 
Hufiec PIAST jest jednym z siedmiu hufców działających na terenie miasta Poznań. Stąd 

nie łatwo o współpracę z władzami miasta. 

Nasze środowiska starają się utrzymywać współpracę z Jednostkami Pomocniczymi Miasta Poznania 

(np. festyny osiedlowe), lecz na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia. Zaczynając od świadomości 

drużynowych, którym należy wskazać jak ważni są dla ZHP zewnętrzni sojusznicy, kończąc 

na spotkaniach komendanta z przewodniczącymi Rad Osiedli czy dyrektorami szkół. 

Osobną współpracą jest skuteczny start w konkursach grantowych organizowanych m.in. przez 

wydziały z Urzędu Miasta. 



Od piętnastu lat, nasze środowisko inicjowało współpracę z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i 

Rekreacji. Efektem tego, oficjalnie jako ZHP, byliśmy współorganizatorami Poznań Maraton oraz 

Poznań Półmaraton czyli jednych z największych w Polsce imprez biegowych. Zaowocowało to 

choćby uhonorowaniem współpracy poprzez umieszczenia Krzyża Harcerskiego nad poznańską 

Maltą z okazji 100-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce podczas 13 Poznań Maratonu. Każdy z biegaczy 

na mecie maratonu otrzymywał taki medal: 

 

 

Nasze środowisko wspiera projekt „Szlachetna Paczka”, do którego co roku wyznaczany 

jest koordynator. W zależności od możliwości co roku udaje nam się obdarować jedną bądź dwie 

rodziny. 

 

Co roku nasi harcerze wspierają Zespół Szkół Specjalnych nr 105 przy organizacji „Festiwalu Naszych 

Dzieci”. Najczęściej są to oddelegowani harcerze naszego Hufca, którzy pomagają przemieszczać 

się i wspierają dzieci niepełnosprawne. Jest to akcja cykliczna, w którą angażujemy się od wielu lat. 

 

Podpisano porozumienie o współpracy Hufca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kobylnicy. Dzięki temu 

Harcerski Klub Ratowniczy „MASH” uzyskał możliwość szkoleń i ćwiczeń wraz ze strażakami 

i na ich profesjonalnym sprzęcie. 

 

 

II.  Program, Praca z Kadrą 
 

1. Opis działalności programowej Hufca. 
 

W Hufcu działa zespół programowy. Z początkiem kadencji szefem zespołu była druhna 

Magdalena Zacharyasz. Z czasem, gdy członkowie zespołu nabrali większego doświadczenia, 

zespół przejęła druhna Aleksandra Piskorska. W chwili obecnej zespół składa się z trzech osób. 

 

Do zadań zespołu programowego należy: 

 opracowanie, wdrożenie, realizacja i podsumowanie kalendarza przedsięwzięć programowych; 

 wsparcie organizatorów imprez hufcowych; 

 współpraca z namiestnikami; 

 współpraca ze skarbnikiem Hufca w zatwierdzaniu planów finansowych imprez hufcowych; 

 motywowanie środowisk do udziału w imprezach zarówno hufcowych jak i zewnętrznych. 

 

Dodatkowo zespół programowy koordynuje zbieranie planów pracy gromad i drużyn, które 

przekazuje namiestnikom i zespołowi kadry kształcącej celem ich analizy. 

 

 



2. W ramach kalendarza przedsięwzięć Hufcowych funkcjonują stałe 
propozycje: 

 

 Bieg Nocny o Buławę, 

 Rajd Pieczonego Ziemniaka PYRA, 

 Mikołajki Instruktorskie, 

 Święto Bohatera Hufca, 

 Turniej Siatkówki BASZTA CUP, 

 Harcerski Turniej Koszykówki HTKosz, 

 Zimowy Bieg Zastępów, 

 Biwak Instruktorski, 

 Festiwal Piosenki Zuchowej ĆWIREK, 

 Człap Rajd. 

 

Do nowych i zmiennych przedsięwzięć zaliczają się: 

 Harcerska Akcja Krwiodawstwa, 

 Zlot Zastępów, 

 Historykon, 

 

Zarówno zespół programowy jak i zespół promocji promują propozycje programowe oraz imprezy 

ogólnozwiązkowe. 

W ramach takich propozycji nasza kadra brała udział w warsztatach PRLab, stażu w GK ZHP, brała 

udział i zdobyła wyróżnienia w plebiscycie Niezwyczajni, Zlot Kadry i inne. 

 

Aktualnie w ramach propozycji programowej „Czas Odkrywców” nasi harcerze współpracują 

ze Starą Introligatornią, w której zamierzają zrobić porządek i inwenturę. Zależnie od efektów 

tej pracy możliwa jest współpraca z Gminą Mosina w promowaniu Introligatorni jako atrakcji 

turystycznej gminy. 

 

3. Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich 
 

Skład osobowy: 

1. hm. Beata Tylewska – Nowak – przewodnicząca 

2. hm. Halina Świtalska – sekretarz 

3. hm. Jadwiga Bogucka – Bąk – członek komisji 

4. phm. Joanna Bzdęga – Rugała – członek komisji 

5. hm. Mariusz Wieczorkowski – członek komisji. 

6. hm. Artur Kołodziejczyk - rezygnacja z pracy w komisji - rozkaz L12/2012, z dnia 13.12.2012, 

7. hm. Katarzyna Ambroszczyk - rezygnacja z pracy w komisji - rozkaz L7/2013, z dnia 22.08.2013 

 

Posiedzenia Komisji: 
W okresie sprawozdawczym zbiórki HKSI odbywały się, tradycyjnie według podanego 

i opublikowanego na stronie Hufca rozkładu, raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca i sierpnia, przeważnie 

w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18.30, w siedzibie Hufca przy ulicy Za Cytadelą. Każdego 

roku komisja odbywa także swoje „wyjazdowe” posiedzenie, w sobotę podczas trwania biwaku 

instruktorskiego w Rogalinku. Posiedzenie to zazwyczaj cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony 

osób otwierających lub zamykających próby na kolejne stopnie, stąd uważamy za stosowne 



kontynuowanie w następnych latach tego zwyczaju. W opisywanym okresie odbyło się 38 posiedzeń 

komisji a jedno (7. stycznia 2013 r.)  zostało odwołane z powodu choroby (infekcja wirusowa) 

czterech z pięciu członków komisji. Poniżej przedstawione jest szczegółowe zestawienie terminów 

posiedzeń KSI, z uwzględnieniem obecności poszczególnych jej członków. Dodać przy tym należy, 

że nieobecności członków KSI są zawsze usprawiedliwione, a przewodnicząca zostaje o  nich 

powiadomiona z reguły przed kolejnym posiedzeniem. Nieobecności spowodowane są najczęściej 

dodatkowymi obowiązkami zawodowymi (szczególnie w przypadku druha Mariusza 

i przewodniczącej), chorobą, czy jak w przypadku druhny Joanny ciążą i urodzeniem dziecka.  

 

Liczba prób otwartych, zamkniętych i w realizacji: 
  

 PRÓBY OTWARTE 

PRÓBY ZAMKNIĘTE 

Z WYNIKIEM 

POZYTYWNYM 

PRÓBY ZAMKNIĘTE 

Z WYNIKIEM 

NEGATYWNYM 

PRÓBY POZOSTAŁE W 

REALIZACJI 

PRZEWODNIK 56 35 8 30 

PODHARCMISTRZ 19 11 3 14 

OGÓŁEM 75 46 11 44 

 

Cieszy nas liczba otwieranych i zamykanych prób z wynikiem pozytywnym, szczególnie prób 

na stopień przewodnika/przewodniczki. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach część z tych 

instruktorów otworzy próby na kolejny stopień. Prób zamkniętych z wynikiem negatywnym jest 

stosunkowo niewiele, a powodem negatywnego ich zakończenia jest najczęściej zanik działalności 

w ZHP.  

 

Udział w szkoleniach: 
W wymienionym okresie przewodnicząca KSI uczestniczyła w  kursie dla członków komisji 

instruktorskich organizowanym przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich. Dodać należy, 

że członkowie KSI mają dobre przygotowanie do pełnionych funkcji, są instruktorami z wieloletnim 

stażem, każdy z nich pełnił w przeszłości wiele funkcji w ZHP, począwszy od funkcji drużynowego, 

poprzez komendanta szczepu, czy nawet zastępcy komendanta hufca, członków komisji i zespołów 

takich jak komisja rewizyjna. Ponadto przewodnicząca KSI, od listopada 2014 roku jest sekretarzem 

Rady Chorągwi, oraz  jako przedstawiciel Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP konsultowała materiał  

dotyczący zmian metodycznych opracowanych przez Zespół powołany przez Główną Kwaterę 

ZHP. Druhna Jagoda nadal prowadzi gromadę zuchową i jest nauczycielem nauczania 

początkowego z wieloletnim stażem. Komisja w tym składzie pracuje już szereg lat, a odwiedzając 

zbiórki osób realizujących próby przewodnikowskie ma stały wgląd w pracę drużyn w środowisku. 

 

Organizowane szkolenia: 
W okresie sprawozdawczym KSI  zorganizowała szkolenie  dla opiekunów prób i kandydatów 

na kolejne stopnie. Szkolenie dotyczyło budowania prób na stopnie instruktorskie. Członkowie komisji 

udzielają konsultacji i odpowiedzi na pytania na każdym posiedzeniu, a także drogą mailową.  

 

 
 
 



Inne przedsięwzięcia członków KSI: 
 hm. Halina Świtalska czynnie działa w Kręgu Seniorów „PIĄTACY” – pełni funkcje skarbnika, 

 hm. Jadwiga Bogucka – Bąk – jest drużynową 34 Staromiejskiej Gromady Zuchowej „Zuchy 

Niepokonane”, uczestniczy z gromadą w rajdach, biwakach i wyjazdach podczas wakacji 

letnich, 

 phm. Joanna Bzdęga – Rugała – do niedawna pełniła funkcję szczepowej XXII Szczepu drużyn 

ZHP,  wychowała swoją następczynię, której przekazała funkcję, 

 hm. Beata Tylewska - Nowak - pełni funkcję sekretarza Rady Chorągwi wielkopolskiej ZHP. 

 

Podsumowanie: 
 Tak, jak w poprzednich latach  stwierdzić możemy, że próby na kolejne stopnie instruktorskie 

są realizowane na wysokim poziomie. Przypominamy, że dokumentację na posiedzenie KSI należy 

składać minimum tydzień przed posiedzeniem komisji. 

 

4. Zespół Kadry Kształcącej 
 

Skład zespołu: 

1. hm. Julian Dąbrowski OKK – przewodniczący zespołu kadry kształcącej 

2. phm. Klaudia Antkowiak 

3. hm Janusz Błaszczyk OKK 

4. hm. Artur Kołodziejczyk 

5. phm. Aleksandra Płaczek OKK 

6. hm. Magdalena Radke  

7. phm. Zofia Sajkowska  OKK 

8. hm. Katarzyna Stryła OKK 

Odznaki Kadry Kształcącej w hufcu: 

1. ZOKK – hm. Julian Dąbrowski 

2. SOKK – hm. Katarzyna Stryła 

3. SOKK – hm. Janusz Wolski 

4. BOKK – hm. Janusz Błaszczyk 

5. BOKK – phm. Dagmara Kiryluk 

6. BOKK – hm. Anna Mazurczak 

7. BOKK – phm. Aleksandra Płaczek 

8. BOKK – hm. Katarzyna Ambroszczyk 

9. BOKK – hm. Magdalena Radke 

10. BOKK – hm. Dorota Szwarc – Wolska 

11. BOKK – phm. Zofia Sajkowska 

Podstawowym przedsięwzięciem ZKK są działania kształceniowe. Sztandarowym projektem jest Kurs 

Przewodnikowski „Przejmi Ster”, który odbywa się co roku. Wyjątkowo ostatni kurs się nie odbył 



ze względu na małą ilość chętnych. Średnio co roku kurs kończy 18 osób. W ostatnich latach 

przyjęto model gdzie Hufcowe ZKK organizuje Kurs Przewodnikowski natomiast absolwenci kursu 

kontynuują kształcenie na Kursach Metodycznych organizowanych przez Referaty Metodyczne 

Chorągwi. Jednak w 2014 roku udało się zorganizować w hufcu szkolenie z metodyki zuchowej. 

 

Innowacyjnym projektem ZKK była „Grywalizacja”, którego głównym zadaniem było integracja kadr 

drużyn. Odbyły się 4 spotkania w ramach projektu. W trakcie rywalizacji i wykonywania zadań mieli 

okazję współpracować przyboczni z drużynowymi, a projekt został pozytywnie oceniany przez 

uczestników. W grywalizacji brało udział 10 środowisk. 

 

Kolejnymi przedsięwzięciami które nie okazały się łatwe były warsztaty instruktorskie – 5 z 7 – 

frekwencja przeciętnie 12 osób:  

 Tworzenie inspirującego programu obozu – 20 os. 

 Zarządzanie sobą w czasie - 3os. 

 Pozyskiwanie sojuszników – 17 os. 

 Tworzenie stron www – 6 os./3 drużyny 

 Promocja z wykorzystaniem FB – 7 os.  

 

Posiadamy bezpośredni kontakt do 40 różnych uczestników warsztatów. 

 

Nie odbyły się warsztaty z tworzenia CV. 

Przyczyna: problem z obecnością prowadzącego. 

Rozwiązanie – pozyskać wcześniej konspekt, upewnić się co do możliwości zastępstwa. 

 

Nie odbyły się warsztaty z formalnych stron organizacji obozu. 

Przyczyna: słaba promocja - brak chętnych.  

Rozwiązanie: przekazanie promocji do zespołu promocji i samodzielne rozesłanie – natychmiast 

po uzyskaniu informacji.   

 

Aktualna sytuacja w hufcu to: 
 większość drużynowych jest przeszkolonych do pełnienia funkcji, 

 corocznie odbywa się kurs przewodnikowski o wysokim poziomie merytorycznym, 

 posiadamy duże zaplecze specjalistycznej kadry instruktorskiej (choć nie zawsze odpowiednio 

wykorzystywane), 

 Ośrodek w Rogalinku – jako baza kursowa, 

 7-os. skład ZKK (11os. w hufcu posiada Odznakę Kadry Kształcącej), 

 brak zdefiniowanych potrzeb i zainteresowań kształceniowych poszczególnych instruktorów, 

 niewielki stopień korzystania z doświadczenia i umiejętności instruktorów hufca nie pełniących 

w chwili obecnej funkcji instruktorskich, 

 słaby przepływ informacji na temat specjalizacji poszczególnych instruktorów – kto może komu 

w czym pomóc, 

 niewielki poziom doceniania pracy instruktorskiej na forum hufca, 

 brak promocji instruktorów odnoszących sukcesy (informacji o tym, co nasi ludzie osiągnęli), 

 nieopublikowana lista zadań czekających na realizację, na poziomie hufca,  

 duża grupa dobrze przygotowanych metodycznie instruktorów, 

 rosnąca motywacja do zdobywania stopni instruktorskich, 

 otrzymywane informacje od drużynowych o zapotrzebowaniu na szkolenia, 

 liczne szkolenia organizowane przez Szkołę Wodzów oraz organizacje pozarządowe w Poznaniu, 

 ograniczony dostęp do harcówki hufcowej – miejsca warsztatów, 



 niewielki stopień integracji pomiędzy środowiskami, 

 1/3 środowisk zmieniła w ostatnim czasie lub zmieni osobę na funkcji drużynowego. 

 

III.  Finanse, Majątek 
 

1. Analiza sytuacji finansowej hufca (należy przedstawić stan środków finansowych, zestawienie 

zobowiązań zewnętrznych i wewnętrznych). 

2. Posiadany majątek, sprzęt, wyposażenie – pozyskanie i sprzedaż w trakcie kadencji.  

3. Pozyskiwanie środków, wykaz sponsorów, partnerów. 

4. Wykorzystanie dotacji pozyskanych przez komendę chorągwi i przekazanych hufcowi. 

5. Zestawienie 1%. 

6. Wykaz dotacji i ich rozliczenie. 

7. Składki członkowskie, czy były realizowane dodatkowe składki członkowskie zadaniowe ZHP? 

8. Siedziba hufca (czy hufiec posiada siedzibę, na podstawie jakiej umowy, czy jest właścicielem 

obiektów itp.). 

9. Stanica, baza obozowa (wykorzystanie i utrzymanie, inwestycje). 

10. Zestawienie środków finansowych za lata 2011-2015. 

 

PRZYCHODY 2012 WYDATKI 2012 

Odpłatność uczestników: obozy, 

biwaki, imprezy 
124 115,87 Koszty 420 272,76 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
1 350,00 

Koszty operacyjne (w tym 

4% dla KCh) 
56 518,14 

Wpłaty z innych hufców 32 853,38 RAZEM 476 790,90 

Wpłaty na działalność gospodarczą 95 633,62   

Dotacje 38 171,00   

Wpłaty z 1% 14 804,25 SALDO 12 629,85 

Składki członkowskie 30 864,00   

Składka zadaniowa 125 202,60   

Darowizny, datki (w tym koszty 

pośrednie, sprzedaż środków trwałych) 
26 426,03   

RAZEM 489 420,75   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZYCHODY 2013 WYDATKI 2013 

Odpłatność uczestników: obozy, 

biwaki, imprezy 
73800 Koszty 619034,03 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
0 

Koszty operacyjne (w tym 

4% dla KCh) 
16268,47 

Wpłaty z innych hufców 14768,40 RAZEM 635302,50 

Wpłaty na działalność gospodarczą 167675,30   

Dotacje 178100   

Wpłaty z 1% 10791,5 SALDO 12019,41 

Składki członkowskie 29612   

Składka zadaniowa 154910,68   

Darowizny, datki (w tym koszty 

pośrednie, sprzedaż środków trwałych) 
17664,03   

RAZEM 647321,91   

 

 

PRZYCHODY 2014 WYDATKI 2014 

Odpłatność uczestników: obozy, 

biwaki, imprezy 
96713 Koszty 486692,79 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
0 

Koszty operacyjne (w tym 

4% dla KCh) 
17219,40 

Wpłaty z innych hufców 32102,57 RAZEM 503912,19 

Wpłaty na działalność gospodarczą 93238,20   

Dotacje 8129,46   

Wpłaty z 1% 12284,98 SALDO 9770,76 

Składki członkowskie 26460   

Składka zadaniowa 214619,51   

Darowizny, datki (w tym koszty 

pośrednie, sprzedaż środków trwałych) 
30135,23   

RAZEM 513682,95   

 

 

 

 



 

PRZYCHODY 
do VIII 

2015 
WYDATKI do VIII 2015 

Odpłatność uczestników: obozy, 

biwaki, imprezy 
71819,86 Koszty 278843,90 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
0 

Koszty operacyjne (w tym 

4% dla KCh) 
28334,87 

Wpłaty z innych hufców 15699,91 RAZEM 307178,77 

Wpłaty na działalność gospodarczą 82014,80   

Dotacje 25000   

Wpłaty z 1% 0 SALDO 17621,14 

Składki członkowskie 17229   

Składka zadaniowa 98219,85   

Darowizny, datki (w tym koszty 

pośrednie, sprzedaż środków trwałych) 
14816,49   

RAZEM 324799,91   

 

 

W kwietniu 2013 roku wyremontowano stołówkę w ośrodku (nowe ściany i elektryka) - praca 

wolontariacka + kierownik - cena materiałów 5.400zł. 

 

W miesiącu wrześniu 2013 roku sprzedano samochody Volkswagen Transporter oraz Volkswagen 

Caravelle za kwotę 4.500zł. 

 

W miesiącu wrześniu 2013 zakupiono samochód Peugeot Expert za kwote 21.000zł. 

 

W miesiącach październik - grudzień 2014 roku wyremontowano łazienkę damska w ośrodku. Koszt 

remontu to 50.893,07zł. Na ten cel pozyskano środki z funduszy unijnych w kwocie 25.000zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilans ośrodka w poszczególnych latach: 
ROK 2012 WPŁYWY WYDATKI SALDO 

STYCZEŃ 2694.90 9911.32 -7216.42 

LUTY 38242.05 34903.39 3338.66 

MARZEC 7805.93 12153.47 -4347.54 

KWIECIEŃ 4161.38 9789.81 -5628.43 

MAJ 16421.02 12997.40 3423.62 

CZERWIEC 8551.10 13360.30 -4809.20 

LIPIEC 18662.00 9176.16 9485.84 

SIERPIEŃ 19696.00 20803.30 -1107.30 

WRZESIEŃ 17111.00 13658.41 3452.59 

PAŹDZIERNIK 5596.86 6480.94 -884.08 

LISTOPAD 5513.00 6293.91 -780.91 

GRUDZIEŃ 7230 5657.59 1572.41 

RAZEM 151685.24 155186 -3500.76 

 

ROK 2013 WPŁYWY WYDATKI SALDO 

STYCZEŃ 9256.88 9837.84 -580.96 

LUTY 1494 10910.74 -9416.74 

MARZEC 2149 4599.23 -2450.23 

KWIECIEŃ 18823.19 16217.45 2605.74 

MAJ 26032 24992.33 1039.67 

CZERWIEC 20847.00 19181.35 1665.65 

LIPIEC 50039.34 22,594.43 27,444.91 

SIERPIEŃ 31844.00 25307.85 6536.15 

WRZESIEŃ 22504.00 31,735.18 -9,231.18 

PAŹDZIERNIK 8,391.50 19,689.89 -11,298.39 

LISTOPAD 5112.18 4,097.46 1,014.72 

GRUDZIEŃ 8,092.00 10,961.26 -2,869.26 

RAZEM 204585.09 200125.01 4460.08 

 

 

 

 

 

 



 

ROK 2014 WPŁYWY WYDATKI SALDO 

STYCZEŃ 4634.49 5,714.80 -1,080.31 

LUTY 13,895.57 12,579.25 1,316.32 

MARZEC 4,408.35 4,945.11 -536.76 

KWIECIEŃ 6,380.61 10,282.36 -3,901.75 

MAJ 20,783.78 15985.34 4,798.44 

CZERWIEC 10263.00 10078.92 184.08 

LIPIEC 27537.64 12,538.69 14,998.95 

SIERPIEŃ 25442.05 22999.66 2442.39 

WRZESIEŃ 11138.75 11,188.51 -49.76 

PAŹDZIERNIK 5,550.00 29,316.13 -23,766.13 

LISTOPAD 8619.88 27,795.63 -19,175.75 

GRUDZIEŃ 31,255.84 22,431.22 8,824.62 

RAZEM 169,909.96 185,855.62 -15945.66 

 

 

ROK 2015 WPŁYWY WYDATKI SALDO 

STYCZEŃ -15885.52 7,361.20 -23,246.72 

LUTY 11,905.06 9,898.51 2,006.55 

MARZEC 5,387.66 9,757.35 -4,369.69 

KWIECIEŃ 9,092.75 9,656.06 -563.31 

MAJ 63,354.60 31809.47 31,545.13 

CZERWIEC 25249.00 27100.41 -1851.41 

LIPIEC 22921.25 19,320.23 3,601.02 

SIERPIEŃ 17807.50 11701.56 6105.94 

WRZESIEŃ 0.00 0.00 0.00 

PAŹDZIERNIK 0.00 0.00 0.00 

LISTOPAD 0.00 0.00 0.00 

GRUDZIEŃ 0.00 0.00 0.00 

RAZEM 139,832.30 126,604.79 13227.51 

 


