Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
Kraków – Podgórze
ul. Sokolska 13
30-510 Kraków

tel.: 514-658-359
krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl

Kraków, dnia 9 stycznia 2013
Rozkaz L. 1/2013
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Rozkaz L. 1/2013 z dnia 3.01.2013 r.
„12. Kary organizacyjne
12.1. Udzielam upomnienia dh. hm. Joannie Siekaniec – Komendantce Hufca ZHP Kraków – Podgórze oraz dh. pwd.
Pawłowi Piaseckiemu – Skarbnikowi Hufca za nieterminowe przekazywanie dokumentów i rozliczeń finansowych Hufca
ZHP Kraków – Podgórze, na podstawie par. 27 pkt. 1.1 Statutu ZHP oraz w związku z niewykonywaniem obowiązków
wynikających z par. 53 pkt. 1.5 Statutu ZHP.
(…)
13.2. Pochwały
13.2.1. Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję następującym druhnom i druhom za pełnienie służby porządkowej w
dniu 31 grudnia 2012 roku na trasie IX Krakowskiego Biegu Sylwestrowego:
(…)
Hufiec Kraków-Podgórze:
Szczep „Czwartacy”:
ZDH “Bractwo”:
- Sara Zaga,
- Jacek Kulig,
- Marcin Trybała,
- Maciej Kulig
- Grzegorz Jajkiewicz,
- Jan Gędzik-Dąbrowski,
- Wojciech Pszyk,
- Maciej Koźbiał,
- Magdalena Czerwińska,
- Krzysztof Kania,
- Anastazja Chovganiuk,
- Kamil Łapa,
- Karolina Chrzan,
- Maciej Kurek.
- Paulina Wojnarowska,
- Michał Słowiński.
Szczep „Z dębowego lasu”:
- Roksana Balicka.
13.2.2. Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję następującym druhnom i druhom za pełnienie służby porządkowej i
reprezentacyjnej w dniu 22 grudnia 2012 roku na placu przed Kurią Metropolitarną przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie:
(…)
- Kamil Łapa,
Hufiec Kraków-Podgórze:
- Maciej Kurek.
ZDH “Bractwo”:
- Jacek Kulig,
- Jan Gędzik-Dąbrowski,
Szczep „Agrikola”:
- Monika Cielecka.”
- Maciej Koźbiał,
- Krzysztof Kania,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informuję
1.1.1. Jak co roku Gramy z Orkiestrą! Koncert Przed-Finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w OKK Wola Duchacka (ul. Malborska 98)12.01.2013 r. start o godzinie 17:00. Zapraszamy!
Więcej informacji na stronie hufca.
1.1.2. W tym roku po raz pierwszy zapraszamy na Bieg Wielkich Serc. Zasada jest prosta: zgłaszamy
się, wpłacamy wpisowe, biegniemy 5 km. Całkowity dochód przekazywany jest na WOŚP. Więcej
informacji na stronie hufca.
2. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
2.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
2.1.1. Mianuję komendanta HAZ 2013 w Murzasihle phm. Elżbietę Nowak, Szczep „Swarożyca”.

3. Przydział służbowy
3.1. Zmiana przydziału służbowego
3.1.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Julii Topolnickiej z Hufca ZHP KrakówPodgórze do Hufca Mysłowice Chorągwi Śląskiej ZHP.
4. Inne
4.1. Zatwierdzam zmiany w Regulaminie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hufca ZHP
Kraków - Podgórze - treść jako załącznik do rozkazu.

CZUWAJ!

Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze
hm. Joanna Siekaniec

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
Kraków – Podgórze
im. Podgórskich Szarych Szeregów
ul. Sokolska 13

tel./fax 656-14-02

krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl
30-510 Kraków

www.krakowpodgorze.zhp.pl

Regulamin Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Hufca ZHP Kraków – Podgórze
1. Postanowienia wstępne
1.1. 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.
1.2. Szefem Sztabu jest instruktor zgłoszony w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy i mianowany rozkazem komendanta hufca.
1.3. 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.
1.4. Uczestnik to każda osoba w Sztabie, zarejestrowana bądź starająca się o zarejestrowanie,
włączając kadrę oraz łączników.
1.5. Łącznik to Uczestnik wybierany w każdym środowisku i odpowiedzialny za
przeprowadzenie w nim finału. Szef Sztabu może nie wyrazić zgody na rejestrację
niepełnoletniego Łącznika.
1.6. Sztab działa zgodnie ze Statutem ZHP, Regulaminem Działania Sztabów Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Regulaminem Wolontariusza Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie.
1.7. Wiek Uczestników, o którym mowa w pkt. 2.1, oraz wykaz wszystkich terminów (m.in. z
pkt. 2.6) 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.
1.8. We wszystkich sprawach związanych z finałem należy kontaktować się z członkiem
Sztabu odpowiedzialnym za dane zagadnienie, chyba że regulamin mówi inaczej. W
uzasadnionych przypadkach oraz gdy nie został powołany instruktor odpowiedzialny za dane
zagadnienie, należy kontaktować się z szefem Sztabu.
2. Przygotowania
2.1. Wolontariuszem może zostać członek Hufca ZHP Kraków - Podgórze, a po akceptacji
szefa Sztabu lub komendanta hufca także inny harcerz bądź osoba niezrzeszona. Wymagany
wiek Wolontariusza jest ustalany i upubliczniany zgodnie z pkt. 1.7 i rozumie się przez to
ilość lat ukończonych przez Wolontariusza na dzień kwesty.
2.2. Łącznicy zobowiązani są zebrania w swoim środowisku zgłoszeń od osób, które wyrażą
chęć wzięcia udziału w kweście na rzecz WOŚP.
2.3. Łącznicy zobowiązani są do dostarczenia szefowi sztabu w określonym terminie danych
osobowych wymaganych przez Fundację WOSP do wyrobienia identyfikatora. Wymagane

dane określane są corocznie przez Fundację WOŚP w Regulaminie Działania Sztabów
WOŚP.
2.4. Za wprowadzenie danych Wolontariuszy do systemu Fundacji WOŚP odpowiada szef
sztabu WOŚP Hufca ZHP Kraków - Podgórze.
2.5. Każda ankieta Wolontariusza musi zostać odręcznie podpisana odpowiednio przez:
- rodzica w przypadku Wolontariuszy do 13 roku życia,
- rodzica i Wolontariusza w przypadku Wolontariuszy między 13 a 16 rokiem życia,
- Wolontariusza w przypadku osób powyżej 16 roku życia.
2.6. Ostateczny termin dostarczenia materiałów, o których mowa w pkt. 2.2 i 2.3 jest ustalany
i upubliczniany zgodnie z pkt. 1.7.
2.7. W przypadku niepełnych czy niezgodnych ze stanem faktycznym danych konkretnego
Wolontariusza bądź braku wymaganych materiałów (pkt. 2.3), po upłynięciu terminu, o
którym mowa w pkt. 2.6, Sztab, po uprzednim powiadomieniu właściwego Łącznika, ma
prawo wykluczyć Wolontariusza z dalszego postępowania rejestracyjnego.
2.8. W przypadku, gdy Wolontariusz 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 Wolontariuszowi
identyfikator Wolontariusza oraz puszkę i zabronić dalszej działalności na rzecz Sztabu.
3. Przeprowadzanie finału
3.1. Za finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uważa się niedzielną całodzienną
zbiórkę pieniędzy oraz wszelkie akcje towarzyszące, przeprowadzane przez Wolontariuszy
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 Wolontariusze 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 Wolontariusze zobligowani są do
współpracy z policją w tym zakresie.
3.4. W razie stwierdzenia zagrożenia dla Wolontariuszy albo możliwości zaistnienia takiego
zagrożenia, Wolontariusz, a w szczególności Łącznik, powinien powiadomić o tym Sztab,
dzwoniąc pod numer Sztabu bądź na inny numer podany wcześniej wszystkim
Wolontariuszom przez Szefa Sztabu, a w razie zagrożenia bezpośredniego, na policję pod
numer 997 lub 112.
3.5. Niedzielna kwesta nie jest poprzedzana spotkaniem wszystkich Wolontariuszy.
Rozpoczynają ją oni w godzinach przedpołudniowych wg ustaleń z własnymi Łącznikami. Na
krótko przed finałem natomiast szef Sztabu może zwołać zebranie z Łącznikami, a w razie
potrzeby ze wszystkimi Wolontariuszami.
3.6. Sztab ustala i podaje do wiadomości Wolontariuszy godzinę, do której wszyscy
kwestujący Wolontariusze mają obowiązek stawić się w lokalu Sztabu w celu rozliczenia
zebranych funduszy.
3.7. Rozliczenie Wolontariusza następuje zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie
Działania Sztabów WOŚP.
3.8. Każdy Łącznik ma obowiązek zgłosić członkowi Sztabu właściwemu do kontaktu z
Wolontariuszami wszystkich podległych sobie Wolontariuszy, którzy brali udział w kweście,
a nie wrócili jeszcze do lokalu Sztabu w celu rozliczenia puszki.
3.9. W przypadku, gdy dany Łącznik nie zgłosi Wolontariuszy, o których mowa w pkt. 3.8
uznaje się, że wszyscy podlegli mu Wolontariusze, którzy nie rozliczyli puszki do godziny

ujętej pkt. 3.6, nie brali udziału w kweście.
3.10. Instruktor właściwy do kontaktu z policją bądź szef Sztabu ma obowiązek zgłosić na
odpowiednią komendę policji listę Wolontariuszy, którzy nie powrócili do Sztabu (na
podstawie zgłoszeń, o których mowa w pkt. 3.8), po uprzedniej próbie skontaktowania się z
każdym z nich, a w przypadku niemożności takiego kontaktu, z jego prawnymi opiekunami.
3.11. 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.
3.12. Łącznik właściwy dla Wolontariusza, który nie brał udziału w kweście, w ciągu 24
godzin po zakończeniu finału ma obowiązek dostarczyć jego pustą, zaplombowaną puszkę
lub puszkę niezamkniętą i nienaruszone plomby do szefa Sztabu bądź komendanta hufca.
3.13. Wolontariusz, 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
może zostać powtórnie wydana Wolontariuszowi.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Uzyskanie na własną prośbę statusu Wolontariusza jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu oraz wymienionych w nim innych regulaminów w tym Regulaminów
Fundacji WOŚP i w zależności od podjętej funkcji, z przyjęciem na siebie odpowiedzialności
wynikającej z jej pełnienia.
4.2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą stać w sprzeczności z Regulaminami
WOŚP. W momencie zaistnienia takiej sytuacji postanowienia niniejszego regulaminu tracą
moc na rzecz postanowień odpowiedniego Regulaminu WOŚP.
4.3. Zmian w niniejszym regulaminie może dokonywać komendant hufca na wniosek
komendy hufca bądź szefa czy członków Sztabu. O zmianach winni być powiadomieni
wszyscy Uczestnicy.
4.4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta hufca po
konsultacji z szefem Sztabu.
4.5. Wszelkie odstępstwa od ustaleń zawartych w regulaminie należy zgłaszać komendantowi
hufca.
opracowanie: pwd. Wiktor Maj, phm. Michał Łesyk
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2.
3.
4.

Środowisko
(szczep/szkoła
)
Imię i
nazwisko
Łącznika
Uwagi

Adres
Zamieszkania

Telefon do
opiekunów

Telefon
Komórkowy

Numer Pesel

Numer
identyfikatora

Nazwisko

Imię

L.P.

Załącznik nr 1
Wzór tabeli z danymi wolontariuszy

Załącznik nr 2
Wzór zgody rodzica/opiekuna na udział w WOŚP osoby poniżej 18 roku życia.

NUMER ANKIETY ……………….. [ wypełnia sztab]
Wyrażam zgodę na uczestnictwo …………………………………...................… będącego pod moją opieką na
udział w ...... Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Sztab ZHP Hufiec Kraków - Podgórze,
jednocześnie przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne niezgodności.
Nazwisko i Imię rodzica [opiekuna] ………………………………………………………………
Numer Dowodu Osobistego rodzica [opiekuna] ………………………………………………….
Numer telefonu do rodzica [opiekuna] ………………………………………………..
__________________________
czytelny podpis

