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Sprawozdanie 

Komendy Hufca ZHP Krzeszowice

im. Szarych Szeregów

za okres:

24 października 2015r. – 1 października 2017r.

Druhny i Druhowie,

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów przedkłada Wam 

sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniego Zjazdu Hufca w 2015 roku. 

Okres ostatnich dwóch lat, to intensywna praca naszej komendy w zakresie 

zarządzania hufcem i dążeniem do jego ciągłego rozwoju. Dzięki wielkiemu 

wysiłkowi kadry instruktorskiej naszego Hufca udało nam się rozwinąć hufiec

w wielu obszarach. W tym sprawozdaniu zaprezentujemy Wam to co zrobiliśmy

w poszczególnych obszarach Programu Rozwoju Hufca zatwierdzonym na ostatnim 

Zjeździe.

Hufiec ZHP Krzeszowice liczy na dzień dzisiejszy, zgodnie z w miarę na 

bieżąco aktualizowaną Ewidencją Harcerską 258 osób, z czego 151 to kobiety,

a 107 mężczyźni. 

W Hufcu działają następujące jednostki:

I) 4. Szczep Harcerski ŻYWIOŁY w Krzeszowicach – phm. Maria Adamska

1) 7. Gromada Zuchowa „Piraci z Nibylandi” - dh. Natalia Górecka

2) 8. Gromada Zuchowa KSIĘŻYCOWE SMOKI – dh. Natalia Niemiec

3) 9. Gromada Zuchowa SŁONEZCZNE ORŁY – dh Artur Piórko

4) 10. Drużyna Harcerek ARBOR – dh. Julia Gałosz

5) 12. Drużyna Harcerzy „Leśni Zwiadowcy” - pwd. Ignacy Krzanik

6) 22. Drużyna Harcerska „Przedmarańcza” - dh. Oliwia Piekło

7) 32. DSH „Przeszczep hydrauliczny” – pwd. Magdalena Gniewek

8) 37 Drużyna Wędrownicza ZAKON FENIKSA – pwd. Joanna Dudek

9) PDSH w Zalasiu – dh. Zuzanna Zimnal

II) 13 Szczep DhiZ CZARNA TRZYNASTKA w Tenczynku – phm. Agnieszka Piórko

10)33 Gromada Zuchowa ŁOWCY PRZYGÓD – dh. Gabiela Kołacz

11)44 Drużyna Harcerska ORLIKI – dh. Aleksandra Gruba

12)49 DSH „Wenedowie” - dh. Jan Mitka

III) Pozostałe jednostki:

13)Harcerski Klub Ratowniczy KASZEL – pwd. Anna Gąsior

14)Krąg Instruktorski GRUNWALD – hm. Jan Węgrzyn

15)Krąg Seniorów Szarych Szeregów – hm. Józef Kukuła

16)Sekcja Biegów na Orientację – hm. Jan Węgrzyn
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OBSZAR STRATEGICZNY: Motywowanie i promowanie kadry ZHP

W ramach realizacji tego obszaru strategii, komenda hufca skupiła się przede 

wszystkim na motywowaniu i szkoleniu kadry drużynowych i przybocznych.

Ze względu na brak Zespołu Kadry Kształcącej, szkolenia odbywały się główni na 

kursach zewnętrznych, organizowanych przez chorągiew (Letnia Akcja 

Szkoleniowa), lub inne hufce. Dzięki dużym dofinansowaniom kursów ze środków 

hufca (70 – 100% kosztów wpisowego) oraz odpowiedniej motywacji kadry, udało się 

przeszkolić i przygotować do funkcji liczną grupę drużynowych i przybocznych.

Odprawy kadry hufca odbywały się w miarę regularnie raz w miesiącu, 

jednak frekwencja na nich nie była zbyt duża.

W celu motywacji kadry, organizowane są jej spotkania integracyjne tzw. 

Wyjazdowe Odprawy Kadry „WOK”. Oprócz rozrywki i integracji, spotkania te miały 

na celu ocenę bieżącej pracy, podsumowanie konkretnych akcji i wydarzeń oraz 

zmotywowanie kadry do dalszej pracy.

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP w Krzeszowicach liczy sześć osób. 

W jej skład wchodzą: hm. Tomasz Owoc – przewodniczący, hm. Magdalena Gondek 

– zastępczyni przewodniczącego, hm. Jacek Kret, hm. Jolanta Kmiecik, hm. Jan 

Węgrzyn, phm. Agnieszka Piórko – członkowie. 

W omawiany okresie sprawozdawczym w hufca ZHP Krzeszowice otworzono 

10 prób na stopnie instruktorskie, w tym 7 prób przewodnikowskich i 3 próby 

podharcmistrzowskie. Zamknięto 10 prób na stopnie instruktorskie, w tym

3 negatywnie. Pozytywnie zamknięto 5 prób przewodnikowskich

i 2 podharcmistrzowskie. Negatywnie zamknięto 2 podharcmistrzowskie

i 1 przewodnikowską. Poza tym jedna instruktorka hufca zamknęła próbę 

harcmistrzowską w ChKSI. Pięcioro instruktorów złożyło zobowiązanie instruktorskie 

i zostało przyjętych w poczet instruktorów hufca. Obecnie siedmioro instruktorów 

hufca posiada otwarte próby na stopnie.

W podsumowywanym okresie zrealizowano jedne, weekendowe warsztaty 

programowe dla drużynowych i instruktorów. 

W lutym 2016 i 2017 wyróżnienie listem pochwalnym Naczelnika ZHP 

otrzymałi instruktorzy naszego hufca: pwd. Przemysław Szopa, pwd. Wojciech 

Dąbek, pwd. Antonina Guzik.

Do tej pory nie udało się jeszcze wdrożyć dokumentów „opisu funkcji”
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oraz podpisać umów wolontariackich z całą kadrą hufca. 

 

OBSZAR STRATEGICZNY: Dobry program drużyn

Do czego dążymy:

1.    Drużynowi otrzymują realne wsparcie przy tworzeniu, realizacji

i ewaluacji atrakcyjnego programu drużyny. 

Co roku każdy drużynowy otrzymuje wsparcie komendy szczepu oraz komendy 

hufca poprzez korektę i pomoc w pisaniu planów pracy. Komenda hufca zapewnia 

materiały do prowadzenia zbiórek oraz potrzebne propozycje programowe, które 

drużynowi wykorzystują w ich planach. Powstał hufcowy bank pomysłów, w którym 

można znaleźć dorobek instruktorski z lata 2013-2017 na wirtualnym dysku 

Dropbox. 

 

2.    Drużyny i gromady realnie pracują metodą harcerską. 

Drużyny Hufca pracują metodą harcerską. W gromadach zuchowych składane są 

obietnice, a w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych 

przyrzeczenia. Wszyscy Instruktorzy pracują z Prawem Harcerskim lub Prawem 

Zucha.   Drużynowi w każdym działaniu wspierają wszechstronny rozwój każdego 

harcerz  poprzez zdobywanie gwiazdek, czy sprawności. Każda drużyna stale 

doskonalony i stymulujący program, co można zobaczyć w przygotowanych planach 

pracy. 

3.    Drużynowi współtworzą i realizują program hufca.

Drużynowi włączają się w realizowanie programu hufca poprzez współorganizacje 

imprez hufcowych takich jak HAL i HAZ, czy Rajd Oleńki.  

4.    W Hufcu działają namiestnictwa.

Niestety, dalej w hufcu nie działają namiestnictwa. Powstał zespół programowy,

a następnie zespół do spraw pracy z kadrą, który przejął obowiązki namiestnictw.  

 

Priorytety:



10

·        Utworzenie kompetentnego zespołu programowego hufca wspierającego 

pracę programową drużyn.

Zespół programowy działał w hufcu w roku harcerskim 2016/2017. W zamian 

zespołu programowego hufca powstał zespół do spraw pracy z kadrą, który będzie 

realizował cele postawione przez Komendę Hufca na najbliższe dwa lata. 

·        Dopracowanie stałych punktów programowych hufca

Do stałych punktów programowych Hufca należą:

- Harcerska Akcja Letnia

- Jesienny Złaz Hufca

- Wyjazd do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju 

- Przekazanie BŚP w Krzeszowicach mieszkańcom gminy

- Dzień Myśli Braterskiej

- Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej 

- udział w uroczystościach patriotycznych na terenie gminy. 

Wszystkie wydarzenia odbywają się cyklicznie. 

·        Zaangażowanie rodziców do współpracy przy realizacji programu drużyn

i hufca

Drużyny oraz szczepy cyklicznie współpracują z rodzicami organizując wydarzenia 

takie jak np. Smoczy Festiwal (8.GZ), Spotkanie Wigilijne (13. Szczep) czy Piknik 

Rodzinny (4. Szczep), na których dzieci wraz z rodzicami mogą spędzić wspólnie 

czas. Co roku w czasie trwania Harcerskiej Akcji Letniej komenda hufca organizuje 

Turnus dla Rodziców, w który rodzice chętnie się angażują. Komenda Hufca, 

Szczepu czy drużyny zawsze mogą liczyć na ich pomoc. 

 

·        Propagowanie propozycji programowych, przygotowanie kadry 

do elastycznego i skutecznego korzystania z nich jako źródła pomysłów 

przeciwdziałającemu rutynie w programach drużyn.

Każdy drużynowy regularnie otrzymuje od komendy hufca propozycje programowe 

wydawane przez Związek Harcerstwa Polskiego, czy Chorągiew Krakowską lub 

instruktorów Hufca drogą tradycyjną lub internetową. Drużynowi wykorzystują 

propozycję jako źródła pomysłów, co można stwierdzić na podstawie planów pracy, 

konspektów zbiórek czy konspektów pisanych na HAL czy HAZ. 
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·        Wspieranie zastępów

Komenda Hufca wraz z pomocą Instruktorów Hufca zorganizowała kurs 

zastępowych, co spowodowało znaczną poprawę w pracy z zastępami w drużynach. 

W gromadach zuchowych zaczęły działać stałe szóstki. 

·        Nawiązanie przez drużyny współpracy ze skautami z zagranicy

Jak na razie nie nawiązaliśmy stałej współpracy ze skautami. Ogranicza się ona 

jedynie do sporadycznych kontaktów poszczególnych instruktorów lub harcerzy. 

Istotne w tej kwestii byłoby zaangażowanie konkretnych drużyn, które chciałyby 

taką współpracę rozpocząć. 

Kalendarium wydarzeń Hufca w roku harcerskim 2015/16:

-          Wrzesień 2015 – Udział w uroczystościach patriotycznych, udział delegacji 

hufca w Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej  

-          Październik 2015 - Udział w uroczystościach patriotycznych (1 i 11 XI), złaz 

Hufca

-          Grudzień 2015 –odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju na Wawelu w 

Krakowie i rozniesienie go do zaprzyjaźnionych instytucji w gminie Krzeszowice, 

Przekazanie mieszkańcom gminy Betlejemskiego Światełka pokoju

-          Luty 2016 – Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 

-          Marzec 2016 – udział reprezentacji Hufca w Święcie Chorągwi Krakowskiej 

-          Maj 2016 –udział w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja,Rajd 

Rowerowy, Bieg na Orientację

w ramach akcji „Polska Biega”.

-          Czerwiec 2016 – XV Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej-

Małkowskiej

-          Sierpień 2016 – obóz stały hufca w Kostkowicach (16 dni) – 180 osób

 

Kalendarium wydarzeń Hufca w roku harcerskim 2016/17:

-          Wrzesień 2016 – Udział w uroczystościach patriotycznych, udział delegacji 

hufca w Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej  

-          Październik 2016 - Udział w uroczystościach patriotycznych (1 i 11 XI).



10

-          Grudzień 2016 – Złaz Hufca w Alwerni, odbiór Betlejemskiego Światła 

Pokoju na Waweluw Krakowie i rozniesienie go do zaprzyjaźnionych instytucji w 

gminie Krzeszowice, Przekazanie mieszkańcom gminy Betlejemskiego Światełka 

pokoju

-          Luty 2017 – Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 

-          Marzec 2017 – udział reprezentacji Hufca w Święcie Chorągwi Krakowskiej 

-          Maj 2017 –udział w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Rajd 

Rowerowy, Bieg na Orientację

w ramach akcji „Polska Biega”.

-          Czerwiec 2017 – XVI Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej-

Małkowskiej o tytuł HarcSzefa

-          Sierpień 2017 – obóz stały hufca w Mrzeżynie (16 dni) – 206 osób

 

Dodatkowe akcje programowe odbywają się w szczepach – każdy szczep wspólnie 

zaczyna i kończy rok harcerski oraz organizuje zbiórki szczepów z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkiej Nocy, co zapełnia plan pracy drużyn.

32. Drużyna Starszoharceska „Przeszczep Hydrauliczny” pełni od 2 lat funkcję 

Drużyny Sztandarowej ZHP Chorągwi Krakowskiej.

OBSZAR STRATEGICZNY: Przyjazna struktura
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Komenda Hufca poprzez swoje działania dąży do dalszego promowania 

wizerunku hufca jako atrakcyjnej, nowoczesnej i największej w gminie organizacji 

młodzieżowej. Hufiec organizuje i uczestniczy w licznych kampaniach społecznych, 

podczas których mamy również możliwość promocji naszej organizacji wśród 

społeczności lokalnej. 

         Logo Hufca i informacja o nim jako  współorganizatorze, partnerze czy 

sponsorze licznych imprez, pojawiała się na materiałach promocyjnych innych 

organizacji i instytucji (Centrum Kultury i Sportu, Fundacja Kobieta w Regionie) 

oraz w materiałach prasowych z tych imprez.

         Wizerunek hufca wspiera atrakcyjna wizualnie strona internetowa 

www.krzeszowice.zhp.pl oraz strona na portalu Facebook. Oprócz tego w czasie 

akcji letniej działają osobne strony internetowe, które prezentują naszą pracę na 

obozie. Tworzone są również strony internetowe drużyn. Coroczny Rajd Olgi także 

ma swoje odzwierciedlenie w Internecie – działa rajdowa strona internetowa oraz 

strona na portalu Facebook.

         Działania na rzecz poprawy wizerunku hufca odbywają się również za 

pośrednictwem aplikacji Instagram, na której prezentujemy zdjęcia z wydarzeń, w 

których bierzemy udział.

         Na obozie w 2016 roku wydaliśmy pocztówki hufca, które zostały wysłane z 

obozu do wszystkich rodziców dzieci, instruktorów hufca, szkół, urzędów, instytucji 

i firm, z którymi Hufiec współpracuje. Z obozu 2017 również rozesłaliśmy 

pocztówki do instruktorów hufca i współpracujących z nami instytucji.

         Wizerunek hufca jest również promowany podczas kampanii 1%. Rozdawane 

są kalendarze hufcowe, wywieszane banery 1% na szkole w Tenczynku oraz wiszący 

cały rok baner na ogrodzeniu CKiS. Tworzone są także ulotki z informacją o całej 

akcji do kolportowania przez harcerzy wśród rodzin, znajomych.

         Hufiec współpracuje z prasą lokalną. Informacje oraz relacje

z imprez hufcowych zamieszczane są w Magazynie Krzeszowickim, Przełomie oraz 

na portalu Dolina Informacji.
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         Bardzo pozytywnie na wizerunek hufca wśród rodziców naszych zuchów

i harcerzy, wpływają coroczne Turnusy dla Rodziców podczas obozów letnich. Co 

roku coraz więcej rodziców bierze udział w kilkudniowych „turnusach” przy naszym 

obozie, uczestnicząc w ogniskach, grach terenowych, apelu.

OBSZAR STRATEGICZNY: Jawność i czytelność finansów

Sprawozdanie finansowe: 

W ciągu dwóch lat kadencji Komenda hufca sprawnie zarządzała przekazanymi  

środkami, uzyskiwała dotacje gminne i powiatowe, terminowo spłacała wszelkie 

zobowiązania oraz przekazywała sprawozdania finansowe i bilanse do Komendy 

Chorągwi.

Zbiórki publiczne

Szczepy oraz drużyny organizowały akcje zarobkowe, głównie w postaci zbiórek 

publicznych. Zebrane w ten sposób środki pozwalały jednostkom organizacyjnym na 

zapewnienie materiałów programowych, organizowanie biwaków czy 

dofinansowywania obozów i szkoleń swoim członkom. 

Dotacje samorządowe

Jednym z głównych założeń gospodarki finansowej hufca jest  realizacja zadań 

publicznych - głównie zleconych przez Gminę Krzeszowice, ale też i Powiat 

Krakowski oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. W ciągu dwóch lat kadencji 

Komenda Hufca zrealizowała  łącznie 11 tego typu zadań na łączna kwotę 95 160,00 

zł. Poniższe tabele ukazują kwoty dotacji na realizację zadań publicznych w 

kolejnych latach kadencji: 

2016 Dotacja

Nazwa zadania

"Cykl biegów na orientacje" 1 420,00 PLN

"Instruktor do zadań specjalnych" 2 000,00 PLN

"W zdrowym ciele zdrowy duch - wakacje 

pod namiotami 2016"
37 500,00 PLN

"Odblaski mogą uratować życie " 1 650,00 PLN

"Ruszaj do życia 2016" 2 240,00 PLN
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RAZEM 44 810,00 PLN

2017 Dotacja

Nazwa zadania

"Cykl biegów na orientacje" 1 400 PLN

"Instruktor do zadań specjalnych" 2 000 PLN

"Ekocoltura" 750 PLN

"W zdrowym ciele zdrowy duch - wakacje 

pod namiotami 2017"
40 000 PLN

"Odblaski mogą uratować życie " 1 200 PLN

"Ruszaj do życia 2017" 5 000 PLN

RAZEM 50 350,00 PLN

Składki 

Komenda Hufca terminowo i w całości spłacała swoje zobowiązania w postaci 

składek do Komendy Chorągwi oraz Głównej Kwatery

Akcja 1 %

Jednym z głównych filarów finansowania działań programowych  hufca są środki 

uzyskane z akcji 1%. W roku 2015 suma zebrana z tytułu 1% wynosiła 5 690,50 PLN 

przy XX osobach wpłacających. Za rok 2016 środki z 1% nie zostały jeszcze 

przekazane.

Dofinansowywanie jednostek hufca

Ponieważ Komenda hufca w swoich założeniach chce skupiać się na pozyskiwaniu 

i kształceniu Kadry, przez dwa lata kadencji wspomagaliśmy  finansowo kursy 

naszych instruktorów.

Stan kasy i banku na dzień 1. września 2016 roku wynosił łącznie 37 981,64zł.

OBSZAR STRATEGICZNY: Prosta dokumentacja e-zhp

Do tej pory nie zostały opracowane opisy procedur działających w hufcu.
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Ewidencja ZHP jest uzupełniana przez drużynowych na bieżąco. Nad jej 

prawidłowością i udzielaniem dostępów nowym drużynowym czuwa pwd. Maciej 

Hromek.

PODSUMOWANIE

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice stara się na bieżąco realizować program 

rozwoju Hufca na lata 2015 – 2019, zatwierdzony na ostatnim Zjeździe. Niestety 

cały czas dostrzegamy obszary, w które musimy włożyć jeszcze wiele pracy, aby 

móc osiągnąć założone przez nas cele. 

Nasz hufiec z roku na rok wzrasta liczebnie. Powstają nowe jednostki, w tym 

tak długo oczekiwana drużyna harcerska w Alwerni. Mamy nadzieję, że za 

wzrostem liczebnym będzie szedł w parze również wzrost ilości instruktorów 

pełniących funkcję drużynowego. 

Bardzo cieszy nas fakt stabilnej sytuacji finansowej hufca i ciągły wzrost 

środków na koncie hufca, które możemy przeznaczać na kształcenie kadry

i wsparcie programowe drużyn.

Wiemy, że wszystkim nam leży na sercu dobro naszego Hufca i bardzo 

liczymy na dalszą Waszą pomoc i wsparcie przy realizacji naszego wspólnego celu, 

jakim jest rozwój ruchu harcerskiego na ziemi krzeszowickiej. 

CZUWAJ!

Komenda Hufca


