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Kraków, dnia 15 grudnia 2014
Rozkaz L. 17/2014
Wyjątki
tki z rozkazu komendanta chorągwi
chorą
Rozkaz L. 26/2014 z dnia 13.11.2014 r.
„3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
(…)
3.4.3. Mianuję dh. hm. Pawła Grabkę Pełnomocnikiem ds.. Wypoczynku i Akcji Zarobkowej.”
Wyjątki
tki z rozkazu komendanta chorągwi
chorą
Rozkaz L. 25/2014 z dnia 06.11.2014 r.
„3. Chorągiew
3.1. Podanie do wiadomości
ci wyników wyborów
3.1.1. W sprawie wyborów członków Komendy Chorągwi:
hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi
Chorą
phm, Artur Walkowiak - Skarbnik
hm. Anna Nowak - Zastępca
pca Komendanta Chorągwi
Chor
hm. Bartosz Zawisza - Zastępca
ępca Komendanta Chor
Chorągwi
phm. Anna Hałatek - członek
phm. Michał Lesyk - członek
pwd. Sonia Kurek – członek
3.1.2. W sprawie wyborów członków Rady Chorągwi:
Chor
hm. Henryk Chrobak - Przewodniczący
hm. Tadeusz Cyankiewicz - członek
hm. Jerzy Gacoń - członek
hm. Andrzej Grabowski - członek
hm. Maksym Pękosz - członek
hm. Sabina Stan - członek
phm. Piotr Krawczyk - członek
phm. Beata Madej - członek
phm. Marek Tarnowski - członek
phm. Kacper Tondera - członek
phm. Izabella Ziółkowska - członek
3.1.3. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi:
Chor
hm. Marek Stec - Przewodniczący
hm. Mariusz Ślęzak - Zastępca
hm. Jerzy Klinik - członek
hm. Witold Szewczyk - członek
hm. Maria Wacławik --członek
hm. Rafał Wąsik - członek
phm. Ewa Job - członek
phm. Ewelina Kostaś - Tarnowska - członek
phm. Dariusz Smoliński - członek
pwd. Marcin Perzanowski - członek
3.1.4. W sprawie wyborów członków Sądu
Są Harcerskiego Chorągwi:
hm. Kazimierz Dziedzic - Przewodniczący
Przewodniczą

hm. Józef Marek - Zastępca
hm. Marek Bieżanowski - Sekretarz
hm. Roman Baran - członek
hm. Stanisław Gniady - członek
hm. Leszek Ignasik - członek
hm. Iwona Kucharska - członek
hm. Krystyna Pielichowska - członek
hm. Halina Śliżewska - Ściórka – członek
3.4. Mianowania na funkcje
(…)
3.4.4. Mianuję hm. Agnieszkę Nawrocką Kierownikiem Referatu Nieprzetartego Szlaku. Życzę
druhnie Agnieszce wielu sukcesów w kierowaniu referatem.
(…)
3.4.9. Mianuję hm. Jerzego Klinika Kierownikiem Inspektoratu Wychowania Wodnego i Morskiego.
Życzę druhowi Jerzemu wielu sukcesów w kierowaniu inspektoratem.
3.4.10. Mianuję hm. Ewę Ptasznik Przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi oraz jej
skład: hm. Iwona Niedźwiedź, hm. Katarzyna Kopeć - Godlewska, hm. Marek Bieżanowski,
hm. Marcin Homel, hm. Bogdan Nowak, hm. Andrzej Wysocki, hm. Jarosław Kozłowski,
hm. Tadeusz Perzanowski, hm. Maciej Kluza. Życzę druhnie Ewie wielu sukcesów w kierowaniu
komisją.
(…)
l5. Inne
15.1. Powołuję przewodniczących Hufcowych Komisji Inwentaryzacyjnych oraz ośrodków:
(…)
11. Kraków-Podgórze phm. Dorota Prusinkiewicz”

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informuję
1.1.1. Zatwierdzam Regulamin współzawodnictwa drużyn harcerskich w roku
harcerskim 2014/2015. Regulamin współzawodnictwa w załączniku.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca, zespołach hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji namiestnika starszoharcersko-wędrowniczego
phm. Marcina Dziubka.
2.1.2. Zwalniam z funkcji zastępcy namiestnika starszoharcersko-wędrowniczego
ds. starszoharcerskich pwd. Joannę Derwisz.
2.1.3. Zwalniam z funkcji członków namiestnictwa starszoharcersko-wędrowniczego
phm. Natalię Krawczyk, pwd. Sylwię Gudykę oraz dh. Joannę Gawęskę.
2.2. Mianowania w komendzie hufca, zespołach hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję namiestnika starszoharcerskiego pwd. Joannę Derwisz.
2.2.2. Mianuję na funkcję namiestnika wędrowniczego pwd. Sylwię Gudykę.
2.2.3. Mianuję na funkcję członka namiestnictwa starszoharcerskiego
phm. Natalię Krawczyk.
2.2.4. Mianuję na funkcję członka namiestnictwa wędrowniczego phm. Marcina
Dziubka oraz dh. Joannę Gawęskę.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 7.11.2014 r. powołuję skład Kursu Przewodnikowskiego „Kurs Mocy”:
phm. Adam Bałas – komedant
phm. Krzysztof Godlewski – zastępca komendanta
phm. Paulina Belczyk – kwatermistrz
hm. Kamila Krawczyk – członek komendy

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów, specjalności
3.1.1. Zatwierdzam realizację planu zdobywania
turystycznej przez 6 KDH „Patagonia”.

specjalności

krajoznawczo-

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję Próbną Drużynę NS przy SOS-W nr 2.
3.2.2. Powołuję Próbną Gromadę Zuchową przy SP nr 41, Szczep „Brzask”.
3.2.3. Powołuję Próbną Drużynę Starszoharcerską przy ZSOI nr 7, Szczep
„Swarożyca”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję na drużynową Próbnej Drużyny NS przy SOS-W nr 2 dh. Teresę
Pałkę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego Próbnej Gromady Zuchowej przy SP nr 41
dh. Grzegorza Musiała.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowego Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej przy
ZSOI nr 7 dh. Jana Zabiegaja.
4. Kręgi, kluby
4.1. Rozwiązanie i powołanie kręgów, klubów
4.1.1. Rozwiązuję Klub Żeglarski „S.W.A.T.”, Szczep „Agrikola”.
4.1.2. Rozwiązuję Klub Artystyczny „STRAH”, Szczep „Brzask”.
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach, klubach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Klubu Żeglarskiego „S.W.A.T.”
pwd. Artura Gorzko.
4.2.2. Zwalniam z funkcji przewodniczącej Klubu Artystycznego „STRAH”
pwd. Marlenę Maliszewską.
5. Szczepy, związki drużyn, drużyny samodzielne
5.1. Powołuję następujące jednostki w roku harcerskim 2014/2015:
5.1.1. Próbna Żeńską Gromadę Krasnalek Borkowskich – drużynowa hm. Barbara
Kucharska.
5.1.2. Próbna Męska Gromada Wilczków Borkowskich – drużynowy hm. R. Jacek
Kucharski.
5.1.3. Szczep „Swarożyca”
KI „Swarogowa Brać” – przewodnicząca phm. Beata Gwóźdź
5.1.4. Próbna DW przy SOS-W nr 1 – drużynowa dh. Anna Baran
5.1.5. Szczep „Zielone Słońce”
10 PgGZ „Pomocne Łapki” – drużynowa hm. Dorota Dziaduła
6. Mianowania instruktorów
6.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
6.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.11.2014 r. zamykam z
wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Oldze Szymańskiej,
Szczep „Z Dębowego Lasu” – opiekun hm. Kamila Krawczyk.
6.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.11.2014 r. zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego dh. Jacka Kuliga, ZDH „Bractwo” – opiekun phm. Michał Łesyk.
6.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.11.2014 r. zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania

Instruktorskiego dh. Daniela Iwanickiego, Szczep „Z Dębowego Lasu” – opiekun
phm. Dominika Moskal.
6.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
6.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.11.2014 r. otwieram próbę
na stopień przewodnika dh. Tomaszowi Buczkowi, Szczep „Swarożyca” –
opiekun phm. Aleksandra Smajdor.
6.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
6.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.11.2014 r. zamykam z
wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Beacie
Grabowskiej, Szczep „Swarożyca” – opiekun hm. Elżbieta Piaskowska.
6.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
6.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.11.2014 r. otwieram próbę
na stopień podharcmistrzyni pwd. Ewie Lech, Szczep „Czwartacy” – opiekun
phm. Michał Łesyk.
7. Zaliczanie służby instruktorskiej
7.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 pwd. Konradowi Balickiemu.
8. Inne
8.1. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy nr
58/2014/WPP przyznaje odznakę “Ratownik ZHP” w stopniu III brązowym
następującym druhnom i druhom:
- Sebastan Dudziak,
- Aleksandra Kraszewska,
- Paweł Janeczek,
- Tomasz Kozyra,
- Katarzyna Olma

CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze

hm. Joanna Sierant

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA DRUŻYN HARCERSKICH
HUFCA ZHP KRAKÓW-PODGÓRZE
1. Zespół Namiestnictwa Harcerskiego Hufca ZHP Kraków-Podgórze, pragnąc motywować drużynowych do
ciągłego rozwoju swoich jednostek harcerskich, a także nagradzać za ich dobrą pracę, przyjmuje Regulamin
współzawodnictwa drużyn harcerskich.
2. Współzawodnictwo odbywa się przez dany rok harcerski tj. od 1 września bieżącego roku
do 31 sierpnia roku następnego.
3. Celem współzawodnictwa jest wyłonienie najbardziej zaangażowanej drużyny działającej zgodnie z
metodyką harcerską, wyróżniającej się na tle jednostek Hufca.
4. Współzawodnictwo obejmuje wszystkie drużyny działające w pionie harcerskim hufca.
5. We współzawodnictwie brane pod uwage są następujące wskaźniki: liczebność zgodna z instrukcją działania
drużyny, wynik uzyskany z wizytacji, stan umundurowania, praca z obrzędowością, systemem małych grup,
uczestnictwo i orgaznizacja akcji zarobkowych, organizacja programu drużyny w tym wyjść, wycieczek oraz
biwaków, uczestnictwo w programie hufca, uczestnictwo członków drużyny w harcerskiej akcji letniej,
uregulowanie składek członkowskich, uczestnictwo w spotkaniach namiestnictwa reprezentanta drużyny.
6. Rok rocznie drużyny realizować będą wymagania na poszczególne poziomy obrazujące ich zaangażowanie w
życie hufca i prace zgodną z metodyką harcerską. Wyróżnia się trzy poziomy: złota zbroja, srebrny miecz,
przyłbica z brązu. Wymagania na poszczególne stanowią załącznik 1 do powyższego regulaminu.
7. Z pośród drużyn, które uzyskają poziom "złota zbroja" wyłoniona zostanie zwycięzca współzawodnictwa
drużyn hufca.
8. Drużynowi raz na kwartał przesyłają sprawozdanie z działalności drużyny do zespołu namiestnictwa na
adres harcerskie@krakowpodgorze.zhp.pl Terminy wysyłania sprawozdań wyglądają następująco:
Za kwartał IX-XI do 31.12
Za kwartał XII-II do 31.03
Za kwartał III-V do 30.06
Za kwartał VI-VIII do 30.09
W temacie maila należy wpisać: Numer i nazwa drużyny, pion, miesiąc.
9. Raporty przesłane po terminie założonym w punkcie 8 regulaminu nie będą brane pod uwagę we
współzawodnictwie.
10. Wzór sprawozdania z działalności drużyny stanowi załącznik 2 do powyższego regulaminu.
11. Wyniki współzawodnictwa corocznie będą ogłaszane w październikowym rozkazie Komendanta Hufca
podczas Jesiennego Złazu Hufca.
11. Nagrodą dla najlepszych jest Święty Gral oraz nagroda materialna.
13. Punkty mogą zostać przyznane za rzeczy nie wyszczególnione w załączniku, jeżeli drużynowy wniesie w
terminie wniosek zaakceptowany przez Komendę Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz namiestników.
14. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do zespołu namiestnictwa harcerskiego Hufca ZHP
Kraków-Podgórze.

Załącznik 1 do regulaminu wspołzawodnictwa drużyn harcerskich hufca Kraków-Podgórze

Złota zbroja

Srebrny miecz

Przyłbica z brązu

Nazwa poziomu

- liczebność drużyny min. 16 osób
- uzyskanie minimum 80% punktów na wizytacji
- umundurowanie minimum 95% drużyny
- wprowadzenie co najmniej 2 nowych elementów obrzędowości do życia drużyny
w trakcie bieżącego roku harcerskiego
- praca zastępami odbywa się na samodzielnych, regularnych zbiórkach zastępów;
zastępy posiadają nazwę, proporzec, okrzyk
- udział w min. 2 akcjach zarobkowych w tym co najmniej jednej zorganizowanej
samodzielnie przez drużynę
- zorganizowanie minimalnie dwóch wycieczek drużyny w tym jednej z noclegiem
- udział w min. 3 imprezach hufca/chorągwi/zlocie o charakterze ponad
chorągwianym 50% członków drużyny
- uczestnictwo minimum 80% drużyny w obozie
- uregulowane składki przez minimum 100% członków drużyny
- uczestnictwo reprezentanta drużyny w minimum 7 spotkaniach namiestnictwa
- liczebność drużyny min. 16 osób
- uzyskanie minimum 65% punktów na wizytacji
- umundurowanie minimum 80% drużyny
- wprowadzenie co najmniej 1 nowego elementu obrzędowości do życia drużyny w
trakcie bieżącego roku harcerskiego
- praca zastępami odbywa się na zbiórkach drużyny i poprzez zadania zespołowe/
międzyzbiórkowe
- udział w min. 2 akcjach zarobkowych organizowanych przez środowisko lub
samodzielnie
- zorganizowanie minimalnie dwóch wyjść/wycieczek drużyny w ciągu roku
- udział w min. 2 imprezach hufca/chorągwi/zlocie o charakterze ponad
chorągwianym 50% członków drużyny
- uczestnictwo minimum 60% drużyny w obozie
- uregulowane składki przez minimum 80% członków drużyny
- uczestnictwo reprezentanta drużyny w minimum 5 spotkaniach namiestnictwa
- liczebność drużyny min. 12 osób
- uzyskanie minimum 50% punktów na wizytacji
- umundurowanie minimum 60% drużyny
- w drużynie funkcjonują minimalnie 2 elementy obrzędowości typowe dla niej
- praca zastępami odbywa się na zbiórkach drużyny
- udział w min. 1 akcji zarobkowej organizowanej przez środowisko
- zorganizowanie minimalnie jednego wyjścia/wycieczki drużyny w ciągu roku
- udział w min. 1 imprezie hufca/chorągwi/zlocie o charakterze ponad
chorągwianym 50% członków drużyny
- uczestnictwo minimum 40% drużyny w obozie
- uregulowane składki przez minimum 60% członków drużyny
- uczestnictwo reprezentanta drużyny w minimum 2 spotkaniach namiestnictwa
Wymagania

Załącznik 1 do regulaminu wspołzawodnictwa drużyn harcerskich hufca Kraków-Podgórze

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI: (WPISZ NAZWĘ DRUŻYNY)
ZA OKRES: (WPISZ MIESIĄCE)
ŚREDNIA ILOŚĆ OSÓB W TYM OKRESIE W DRUŻYNIE WYNOSIŁA: (WPISZ ILE)

I. PROGRAM DRUŻYNY (prosimy o opisanie inicjatyw programowych drużyny odbywających się poza
regularnymi zbiórkami jednostki - wyjścia, wycieczki, biwaki, warsztaty weekendowe, imprezy i inne wraz z
podaniem ilości osób uczestniczących w przedsięwzięciu; prosimy o uwzględnienie załączników w formie np.
zdjęć lub podanie linka do galerii drużyny, filmików z wyjadów i innych)

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE HUFCA, CHORĄGWII I PONADCHORĄGWIANYM (prosimy o opisanie
imprez w jakich udało Wam się wziąć udział wraz z podaniem ilości osób uczestniczących w przedsięwzięciu;
prosimy o uwzględnienie załączników w formie np. zdjęć lub podanie linka do galerii drużyny, filmików z
wyjadów i innych)

III. UDZIAŁ IORGANIZACJA AKCJI ZAROBKOWYCH (prosimy o opisanie akcji w jakich udało Wam się wziąć
udział lub zorganizować samodzielnie wraz z podaniem ilości osób uczestniczących w przedsięwzięciu;
prosimy o uwzględnienie załączników w formie np. zdjęć lub podanie linka do galerii drużyny, filmików z akcji i
innych)

IV. UCZESTNICTWO W ZBIÓRKACH NAMIESTNICTWA (prosimy przypomnijcie nam, że byliście na zbiórkach
namiestnictwa wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby obecnej oraz miesiąca, w którym odbyła się zbiórka)

V. INNE (prosimy o opisanie innych akcji, przedsięwzięć i inicjatyw w jakich udało Wam się wziąć udział lub
zorganizować samodzielnie wraz z podaniem ilości osób uczestniczących w przedsięwzięciu; prosimy o
uwzględnienie załączników w formie np. zdjęć lub podanie linka do galerii drużyny, filmików z akcji i innych;
tutaj można opisać np. nowy element obrzędowości itd)

