Związek Harcerstwa
Polskiego
Komenda Hufca
Kraków – Podgórze
ul. Sokolska 13

tel./fax 656-14-02

30-510 Kraków krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl
Kraków, dnia 8 stycznia 2007 roku

Rozkaz L. 1/2007
„Ramię pręŜ słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie
Podaj swą pomocną dłoń tym co liczą na ciebie
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odwaŜny
Śmiało zwalczaj wszelkie zło niech twym bratem będzie kaŜdy
I świeć przykładem świeć i leć w przestworza leć
I nieś ze sobą wieść Ŝe być harcerzem chcesz”
Druhny i Druhowie!
Z okazji zakończonych w grudniu 2006r obchodów 50-lecia istnienia Szczepu 5 KDH „Dzieci Pioruna”
im. Tadeusza Kościuszki oraz 25-lecia istnienia 6 Pg Szczepu „Brzask” im. gen. Mariusza Zaruskiego,
Komenda Hufca Kraków-Podgórze w uznaniu wieloletniej pracy, składa serdeczne podziękowania zuchom,
harcerzom i instruktorom za propagowanie harcerskich idei na terenie krakowskiego Podgórza. śyczymy wam
kolejnych wspaniałych lat słuŜby na rzecz tych, którzy tego najbardziej potrzebują – dzieci i młodzieŜy.
1. Hufiec
1.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
1.1.1.Powołuje Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2007 z dniem 1 listopada 2006r. w składzie:
pwd. Krzysztof Godlewski – Szef Sztabu
pwd. Ala Kościuszko - odpowiedzialna za liczenie pieniędzy
pwd. Ela Nowak - odpowiedzialna za liczenie pieniędzy
phm. Dariusz Smolinski - odpowiedzialna za liczenie pieniędzy
phm. Katarzyna Wajdzik - odpowiedzialna za kontakt z mediami
pwd. Wiktor Maj - internetowa obsługa sztabu
phm. Piotr Grochowski - odpowiedzialny za koncert w MDK Wola Duchacka
dh. Joanna Harpula
dh. Małgorzata Danielak
dh. Kinga Reczyńska
dh. Magdalena Skowrońska
1.2. Mianowania w komendzie hufca
1.2.1.Na wniosek Namiestnika Referatu Ruchu Drogowego Hufca zwalniam z funkcji Instruktora
ds. Promocji – dh. Karola Jurka
1.2.2.Na wniosek Namiestnika Ruchu Drogowego Hufca zwalniam z funkcji Instruktora ds. Szkoleń – dh.
Macieja Klimaszewskiego (na własną prośbę zainteresowanego)
1.2.3.Na wniosek Namiestnika Referatu Ruchu Drogowego Hufca mianuje na funkcję Instruktora
ds. Promocji – dh. pwd. Wojciecha Stasika

1.2.4.Na wniosek Namiestnika Referatu Ruchu Drogowego mianuję na funkcję Instruktora ds. Szkoleń –
dh. Marcina Kaczora.
1.2.5.Zwalniam z funkcji Namiestnika Poczty Harcerskiej nr 142 Kraków III „SwaroŜek” dh. phm. Katarzynę
Wajdzik
1.2.6.Mianuję na funkcję Naczelnika Poczty Harcerskiej nr 142 Kraków III „SwaroŜek” dh. phm. Katarzynę
Wajdzik.
2. Stopnie wędrownicze
2.1. Otwarcie Próby Wędrowniczej
2.1.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-12-2006 otwieram Próbę
Wędrowniczą druhnie Magdalenie Lipeńskiej, Sczep „SwaroŜyca” – opiekun pwd. Dorota Siekaniec
2.1.2.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-12-2006 otwieram Próbę
Wędrowniczą druhnie Paulinie Dyttwach, Sczep „SwaroŜyca” – opiekun dh Paweł Piasecki
2.2. Otwarcie próby na stopień Harcerki Orlej
2.2.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-12-2006 otwieram próbę na stopień
Harcerki Orlej dh. Katarzynie śarny – opiekun phm. Michał Leski
2.3. Zamknięcia Próby Wędrowniczej
2.3.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-12-2006 zamykam z wynikiem
pozytywnym Próbę Wędrowniczą druhnie Magdalenie Witt, Szczep „Dzieci Pioruna” – opiekun phm.
Marcin Głowa
2.3.2.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-12-2006 zamykam z wynikiem
pozytywnym Próbę Wędrowniczą druhnie Dorocie Prusinkiewicz, ZDH „Bractwo” – opiekun dh Karol
Jurek
2.4. Otwarcie próby na Znak SłuŜby Turystyce
2.4.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-12-2006 otwieram próbę Znak SłuŜby
Turystyce dh. i dh.: pwd. Urszuli Szczypczyk, phm. Kamili Rudyk, Pawłowi Piaseckiemu
3. Inne
3.1. Przyznaje odznakę “Ratownik Medyczny ZHP” w stopniu III brązowym następującym druhnom i druhom:
Anieli Radeckiej, Katarzynie śarnej, Ewie Lech, Annie Włodarz, Joannie Kasprzyk, Dawidowi Babiczowi,
Marcinowi Kaczorowi, Adriannie Byszewskiej, Adamowi Bałasowi, Tomaszowi Mrazowi, Annie Harsze,
Justynie Mildner
3.2. Zaliczam kurs przewodnikowski druhnom: Ewie Lech, Katarzyna Leśniak, Barbara Płachta, Aniela
Radecka, Anna Włodarz
3.3. Zaliczenie kursów druŜynowych
3.3.1.Zaliczam kurs druŜynowych zuchowych dh. Barbarze Płachta i dh. Anieli Radeckiej
3.3.2.Zaliczam kurs druŜynowych harcerskich druhnom: Ewie Lech, Katarzynie Leśniak,
Annie Włodarz, Justynie Zamulińskiej
3.3.3.Zaliczam kurs druŜynowych starszoharcerskich druhnom: Ewie Lech, Katarzynie Leśniak,
Annie Włodarz, Justynie Zamulińskiej
3.4. Zatwierdzam Regulamin Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hufca ZHP Kraków – Podgórze –
treść jako załącznik do rozkazu.

C Z U W A J !!!
Komendant Hufca Kraków-Podgórze

hm. Maciej Kłaczyński

Regulamin Sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Hufca ZHP Kraków – Podgórze

1. Postanowienia wstępne
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hufca ZHP Kraków – Podgórze,
zwany dalej Sztabem, to sztab działający w ramach finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, zgłoszony przez Hufiec ZHP Kraków – Podgórze.
Szefem Sztabu jest instruktor zgłoszony w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy i mianowany rozkazem komendanta hufca.
Komendant hufca powołuje swoim rozkazem osoby i zespoły niezbędne do obsługi
i
działalności
Sztabu
m.in.
komisję
liczącą
pieniądze,
instruktorów
odpowiedzialnych za kontakt z wolontariuszami, z policją, z mediami, oraz do
internetowej obsługi finału.
Uczestnik to kaŜda osoba w Sztabie, zarejestrowana bądź starająca się o
zarejestrowanie, włączając kadrę oraz łączników.
Łącznik to Uczestnik wybierany w kaŜdym środowisku i odpowiedzialny za
przeprowadzenie w nim finału. Szef Sztabu moŜe nie wyrazić zgody na rejestrację
niepełnoletniego Łącznika.
Sztab działa zgodnie ze Statutem ZHP, Regulaminem Organizacji Imprezy
Zamkniętej i Regulaminem Działania Sztabów Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy oraz Ustawą o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.
Wiek Uczestników, o którym mowa w pkt. 2.1, oraz wykaz wszystkich terminów
(m.in. z pkt. 2.4) podawany jest przez Sztab co najmniej na dwa tygodnie przed
pierwszym terminem uwzględnionym w wykazie, bądź później, jeśli w tym czasie
nie funkcjonuje jeszcze Sztab.
We wszystkich sprawach związanych z finałem naleŜy kontaktować się z członkiem
Sztabu odpowiedzialnym za dane zagadnienie, chyba Ŝe regulamin mówi inaczej.
W uzasadnionych przypadkach oraz gdy nie został powołany instruktor
odpowiedzialny za dane zagadnienie, naleŜy kontaktować się z szefem Sztabu.

2. Przygotowania
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Uczestnikiem moŜe zostać członek Hufca ZHP Kraków – Podgórze, a po akceptacji
szefa Sztabu lub komendanta hufca takŜe inny harcerz bądź osoba niezrzeszona.
Wymagany wiek Uczestnika jest ustalany i upubliczniany zgodnie z pkt. 1.7 i
rozumie się przez to ilość lat ukończonych przez Uczestnika na dzień kwesty.
Łącznicy zobowiązani są do dostarczenia kompletnej i zgodnej ze stanem
faktycznym listy podległych sobie Uczestników (uwzględniając w niej siebie
samego) w formacie .xls (Microsoft Excel). Wzór takiej listy stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
Łącznicy zobowiązani są do dostarczenia podpisanych imieniem i nazwiskiem zdjęć
legitymacyjnych (3,5 na 4,5 cm) wszystkich Uczestników ujętych na liście oraz, w
przypadku Uczestników niepełnoletnich, równieŜ pisemnej zgody ich prawnych
opiekunów na udział w akcji. Wzór takiej zgody stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
Ostateczny termin dostarczenia materiałów, o których mowa w pkt. 2.2 i 2.3 jest
ustalany i upubliczniany zgodnie z pkt. 1.7.
W przypadku niepełnych czy niezgodnych ze stanem faktycznym danych
konkretnego Uczestnika bądź braku wymaganych materiałów (pkt. 2.3), po
upłynięciu terminu, o którym mowa w pkt. 2.4, Sztab, po uprzednim

2.6.

powiadomieniu właściwego Łącznika, ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego
postępowania rejestracyjnego.
W przypadku, gdy Uczestnik wykazuje postawę nieharcerską, szef Sztabu bądź
komendant hufca ma prawo wykluczyć go z dalszego postępowania
rejestracyjnego po uprzednim poinformowaniu właściwego Łącznika, bądź odebrać
w/w Uczestnikowi identyfikator wolontariusza oraz puszkę i zabronić dalszej
działalności na rzecz Sztabu.

3. Przeprowadzanie finału
3.1.

Za finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uwaŜa się niedzielną całodzienną
zbiórkę pieniędzy oraz wszelkie akcje towarzyszące, przeprowadzane przez
Uczestników jednego lub kilku środowisk, zgłoszone (łącznie z przedstawieniem
planu akcji) i zatwierdzone przez szefa Sztabu, mające miejsce w tygodniu przed
niedzielą, w którą odbywa się kwesta.
3.2.
Podczas niedzielnej kwesty Uczestnicy powinni poruszać się grupami pod opieką
osoby pełnoletniej, w taki sposób, aby utrzymać między sobą kontakt wzrokowy.
3.3.
Sztab współdziała z właściwą komendą policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wolontariuszom i spokojnego przebiegu finału. Wszyscy Uczestnicy zobligowani są
do współpracy z policją w tym zakresie.
3.4.
W razie stwierdzenia zagroŜenia dla Uczestników albo moŜliwości zaistnienia
takiego zagroŜenia, Uczestnik, a w szczególności Łącznik, powinien powiadomić o
tym Sztab, dzwoniąc pod stacjonarny numer Sztabu bądź na telefon komórkowy
instruktora właściwego do kontaktu z policją, a w razie zagroŜenia
bezpośredniego, na policję pod numer 997 lub 112.
3.5.
Niedzielna kwesta nie jest poprzedzana spotkaniem wszystkich Uczestników.
Rozpoczynają ją oni w godzinach przedpołudniowych wg ustaleń z własnymi
Łącznikami. Na krótko przed finałem natomiast szef Sztabu moŜe zwołać zebranie
z Łącznikami, a w razie potrzeby ze wszystkimi Uczestnikami.
3.6.
Sztab ustala i podaje do wiadomości Uczestników godzinę, do której wszyscy
kwestujący Uczestnicy mają obowiązek stawić się w lokalu Sztabu w celu
rozliczenia zebranych funduszy.
3.7.
KaŜdy Łącznik ma obowiązek zgłosić członkowi Sztabu właściwemu do kontaktu z
wolontariuszami wszystkich podległych sobie Uczestników, którzy brali udział w
kweście, a nie wrócili jeszcze do lokalu Sztabu w celu rozliczenia puszki.
3.8.
W przypadku, gdy dany Łącznik nie zgłosi Uczestników, o których mowa w pkt.
3.7 uznaje się, Ŝe wszyscy podlegli mu Uczestnicy, którzy nie rozliczyli puszki do
godziny ujętej pkt. 3.6, nie brali udziału w kweście.
3.9.
Instruktor właściwy do kontaktu z policją bądź szef Sztabu ma obowiązek zgłosić
na odpowiednią komendę policji listę Uczestników, którzy nie powrócili do Sztabu
(na podstawie zgłoszeń, o których mowa w pkt. 3.7), po uprzedniej próbie
skontaktowania się z kaŜdym z nich, a w przypadku niemoŜności takiego
kontaktu, z jego prawnymi opiekunami.
3.10. W przypadku niezgodności informacji zawartych na liście ze stanem faktycznym
(np. gdy Uczestnik uznawany za zaginionego nie wziął w ogóle udziału w
niedzielnej kweście), odpowiedzialność za dalej podjęte czynności oraz ich skutki
ponosi właściwy Łącznik.
3.11. Łącznik właściwy dla Uczestnika, który nie brał udziału w kweście, do czternastu
dni po zakończeniu finału ma obowiązek dostarczyć jego pustą, zaplombowaną
puszkę lub puszkę niezamkniętą i nienaruszone plomby do szefa Sztabu bądź
komendanta hufca.
3.12. Uczestnik, który rozliczył swoją puszkę, ma prawo zatrzymać swój identyfikator,
druk rozliczenia i pamiątkowe przedmioty przyznane przez Sztab, uzyskane od
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Puszka nie jest przedmiotem
pamiątkowym i nie moŜe zostać powtórnie wydana Uczestnikowi.

4. Postanowienia końcowe
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Uzyskanie na własną prośbę statusu Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu i w zaleŜności od podjętej funkcji, z przyjęciem na siebie
odpowiedzialności wynikającej z jej pełnienia.
Zmian w niniejszym regulaminie moŜe dokonywać komendant hufca na wniosek
komendy hufca bądź szefa czy członków Sztabu. O zmianach winni być
powiadomieni wszyscy Uczestnicy.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do komendanta hufca po
konsultacji z szefem Sztabu.
Wszelkie odstępstwa od ustaleń zawartych w regulaminie naleŜy zgłaszać
komendantowi hufca.

Telefon
kontaktowy
łącznika

Środowisko
(np. szczep)

Adres
zamieszkania

Telefon do
opiekunów

Telefon
komórkowy

Numer PESEL

Numer
identyfikatora

Imię i nazwisko
łącznika

1.
2.
3.
4.

Nazwisko

Imię

L.p.

Załącznik nr 1

-------

-------

Załącznik nr 2
Numer ankiety .............................
(wypełnia sztab)

WyraŜam zgodę na uczestnictwo .................................................. będącego pod moją
opieką na udział w ....... Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab Hufca ZHP
Kraków – Podgórze. Jednocześnie przyjmuję pełną odpowiedzialność za ewentualne
niezgodności.
Nazwisko i imię rodzica (opiekuna) ................................................................
Numer i seria dowodu osobistego .............................
Numer telefonu domowego .....................................

.............................................
(czytelny podpis)

