
   

INFORMACJA  

NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PIONU ORGANIZACYJNEGO HUFCA 

 

1. Dokumentacja hufca 

 W okresie od czerwca 2015 r. do czerwca 2017 r. Komenda Hufca odbyła 22 spotkania, 

podczas których przegłosowano 38 uchwał. Z każdego posiedzenia spisano protokół, który następnie 

został zatwierdzony przez członków Komendy. Komendantka Hufca w rozpatrywanym okresie 

wydała 29 rozkazów. Protokoły wraz z uchwałami Komendy, a także rozkazami Komendantki były 

przekazywane z częstotliwością miesięczną Komendzie Chorągwi. Wraz z ww. dokumentacją 

do Chorągwi przesyłano także comiesięczne meldunki komendanta hufca, prezentujące na bieżąco 

główne obszary działalności Hufca. 

W 2016 r. opracowano wzór planu pracy drużyny, stanowiący uzupełnienie do już wcześniej 

opracowanych wzorów. W planach jest poszerzenie zbioru wzorów. 

 

 W ramach współpracy Hufca z lokalnymi instytucjami, w analizowanym okresie sporządzono 

ok. 90 pism o charakterze organizacyjnym, a nadto wystąpiono do jaworznickich placówek 

oświatowych z prośbą o udostępnienie i wynajem pomieszczeń na cotygodniowe zbiórki harcerskie. 

Przygotowano także, w oparciu o informacje przełożonych, zaświadczenia o wolontariacie 

(lub członkostwie w ZHP) dla zainteresowanych instruktorów i harcerzy. 

 Opracowany jest wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych 

dla instruktorów pracujących w hufcu.  

 

2. Lokal hufca 

 W hufcu ustanowiono harmonogram prac porządkowych, wykonywanych przez członków 

jednostek podstawowych na rzecz hufca. W myśl dokonanych ustaleń, każda z jednostek harcerskich 

powinna raz w ciągu półrocza wykonać prace pomocnicze w lokalu hufca, dostosowane do wieku 

i możliwości jej członków. Uczestnictwo w dyżurach wliczane jest do współzawodnictwa drużyn 

(programu HARCE). 

 Lokal hufca jest, zgodnie z regulaminem, udostępniany jednostkom hufca na potrzeby zajęć 

statutowych. W analizowanym okresie, do czasu rozpoczęcia remontu, wykorzystywany był przez 

drużyny lub szczepy na zajęcia programowe, niejednokrotnie z noclegiem. W lokalu organizowane 

były spotkania namiestnictw, warsztaty, spotkania organizacyjne i zbiórki. 

 

3. Realizacja wymogów dot. instrukcji działania hufca 

Hufiec spełnia wszystkie wymogi zawarte w rozdziale III Organizacja Hufca obowiązującej 

instrukcji działania hufca.  



  

 
 
 
 
 

   

W hufcu działa: 

- 10 gromad zuchowych (zlikwidowano 1 i powołano 1 gromadę), 

- 7 drużyn harcerskich (powołano 1 drużynę i zamknięto jej okres próby), 

- 4 drużyny starszoharcerskie (zamknięto okres próbny 1 drużynie), 

- 3 drużyny wędrownicze (zlikwidowano jedną drużynę) 

 W hufcu Jaworzno funkcjonują 4 szczepy, jednostki działają w namiestnictwach swoich 

pionów. W 2016 r. zaliczono służbę instruktorską 67 instruktorom. Hufiec dysponuje lokalem. 

Kadra drużyn podlega częstym zmianom. Nie wszyscy drużynowi są przeszkoleni 

do pełnionych funkcji. Nie wszyscy drużynowi posiadają przynajmniej otwartą próbę instruktorską. 

Komenda hufca podejmuje działania wspierające i motywujące do szybkiego uzupełnienia braków. 

Komendanci dwóch szczepów posiadają stopień podharcmistrza, komendant jednego z pozostałych 

jest w trakcie realizacji próby podharcmistrzowskiej. 

Oceniając stopień zrealizowania wymagań określonych instrukcją hufca w zakresie rozdziału 

IV Organizacja pracy władz hufca należy przyznać, że nie wszystkie wymagania są zrealizowane 

w 100%, jednak pomimo tego stopień realizacji zarówno obligatoryjnych, jak i zalecanych regulacji 

ocenić należy jako zaawansowany. 

W Hufcu Jaworzno Komenda Hufca podejmuje uchwały. Wszystkie uchwały są publikowane 

na stronie hufca oraz przekazywane do Chorągwi drogą elektroniczną. Niektóre z nich 

są przekazywane także w formie papierowej. Informacja o przyjętych uchwałach komendy hufca 

ogłaszana jest w rozkazie komendanta hufca.  

Instruktorzy hufca są informowani o opublikowaniu rozkazu poprzez zamieszczenie rozkazu 

na tablicy informacyjnej w siedzibie hufca oraz na stronie internetowej. Z reguły dodatkowa 

informacja o opublikowaniu pojawia się na stronie internetowej i portalu społecznościowym. 

W zakresie rozdziału V instrukcji – Organizacja pracy komendanta i komendy hufca część 

z wymogów jest zrealizowana, natomiast pozostałe wymagają jeszcze dopracowania. Skład komendy 

jest prawidłowy, komendantka hufca posiada stopień harcmistrzyni. Komenda korzysta obecnie 

z regulacji obowiązujących od poprzedniej kadencji. 

Pozostałe władze hufca mają możliwość publikowania decyzji oraz innych informacji 

na stronie hufca (poprzez skierowanie stosownego zlecenia do wyznaczonych członków zespołu IT), 

jednak z reguły nie korzystają z tej możliwości. 

Komenda hufca realizuje swoje działania poprzez szereg zespołów lub mianowanych 

instruktorów. W szczególności w hufcu działają 4 namiestnictwa, a także zespoły i komisje. Zakres 

kompetencji instruktorów hufca jest określony w sposób niesformalizowany, na podstawie 

regulaminów ZHP oraz w ramach wewnętrznych ustaleń w zespołach. Zespołami hufca w większości 

kierują instruktorzy w stopniu co najmniej podharcmistrza. Żaden z namiestników nie posiada stopnia 



  

 
 
 
 
 

   

podharcmistrza. Obecnie namiestnik zuchowy oraz harcerski są w trakcie realizacji próby 

podharcmistrzowskiej. Namiestnik wędrowniczy realizuje prób przewodnikowską. 

 W Hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich z uprawnieniami do przyznawania stopnia 

podharcmistrza. Zespół kadry kształcącej jest w trakcie reorganizacji. Kadra hufca stosuje System 

pracy z kadrą, jednak w niektórych przypadkach ma to charakter intuicyjny. Nie wszyscy instruktorzy 

znają ten dokument. 

 Hufiec pracuje w oparciu o obowiązującą strategię hufca i corocznie tworzone plany 

operacyjne hufca. Plany nie są tworzone w drodze uzgodnienia z szerokim gronem instruktorów hufca, 

w szczególności z zespołami hufca, jednakże w ich tworzeniu uczestniczy większość członków 

komendy, którzy odpowiadają za poszczególne obszary i doraźnie konsultują się z osobami 

odpowiedzialnymi za dany zakres działań.   

 

4. Dokumentacja jednostek 

Zdecydowana większość jednostek oddała namiestnikom deklaracje drużynowych oraz, 

a w przypadku niepełnoletnich drużynowych, deklaracje opiekunów. Namiestnicy podejmują 

działania, by zgromadzić pełną dokumentację. 

W trakcie mijającego okresu opracowano i udostępniono na stronie internetowej hufca wzory 

meldunków i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek (zmiana drużynowego, powołanie 

drużyny próbnej, rozpoczęcie kampanii bohater drużyny) oraz wzór planu pracy drużyny. 

 

5. Ewidencja ZHP 

W roku 2015 pojawił się szereg problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem 

Ewidencji ZHP, takich jak brak dostępu do bazy, wynikły na skutek blokady kont użytkowników. 

Powyższe problemy są sukcesywnie rozwiązywane przy współpracy z instruktorami z chorągwi, 

jednakże jest to proces długotrwały.  

 W dniu 14 marca 2016 r. hm. Aleksandra Lechocka przeprowadziła dla członków 

hufca szkolenie z ochrony danych osobowych oraz zasad prowadzenia Ewidencji ZHP. Po tym 

spotkaniu uregulowano status phm. Adama Zająca jako administratora danych hufca (rozkaz L4/2016 

z 31 marca br.). W drugiej połowie marca zweryfikowano listę administratorów danych osobowych 

w hufcu. Nadano uprawnienia, przywrócono hasła. Udało się rozwiązać większość problemów 

związanych z dostępem do ewidencji. Drużynowi lub inni administratorzy danych podejmowali 

działania w celu odzwierciedlenia rzeczywistych danych w systemie. 

Obecnie administratorzy pracują nad wprowadzeniem danych dla swoich jednostek. 

Niezależnie od tego, trwają prace nad zaktualizowaniem listy instruktorów i seniorów hufca. Bazując 



  

 
 
 
 
 

   

na danych z rozkazów, wprowadzono znaczną część zmian za lata 2011-2015. Dokonano weryfikacji 

liczebności jednostek na podstawie list składkowych.  

Latem 2016 r. zmieniono system Ewidencji. W wyniku zmian uległy zablokowaniu 

uprawnienia niemal wszystkich osób z upoważnieniami. Początkowo nowy system okazał się bardzo 

wadliwy, co utrudniało zamieszczanie danych w ewidencji. Ponowne uzyskanie dostępu do ewidencji 

było utrudnione ze względu na zmianę zasad weryfikacji. Obecnie do zalogowania się i zmiany hasła 

niezbędne jest posiadanie konta email w domenie zhp.net.pl. Po sierpniu 2016 r. okres oczekiwania na 

uzyskanie maila, a także wszelkie inne usługi związane z wadliwością systemu wydłużył się z kilku 

dni do kilku tygodni.  Pod koniec 2016 r. udało się przywrócić dostęp do Ewidencji administratorowi 

hufca phm. Adamowi Zającowi oraz niektórym instruktorom, posiadającym maile w domenie zhp. 

W tych środowiskach, podobnie jak w hufcu oraz w kręgach instruktorskich i seniora obsługiwanych 

przez komendę hufca nanoszone są zmiany. Pozostałe osoby obowiązane do prowadzenie ewidencji są 

motywowane do zakładania maili. 

  

6. Zespół IT 

Działalność organizacyjną i informacyjną hufca wspiera Zespół Technologii Informacyjnej, 

który na bieżąco realizuje zadania zgodne z potrzebami hufca. W trakcie mijającego okresu zespół 

uległ poszerzeniu, rozdzielono też zadania pomiędzy jego członków, wyznaczając każdemu konkretne 

zadania, za którą odpowiada. 

W trakcie obecnej kadencji zespół IT pozyskał dla hufca i skonfigurował sprzęt komputerowy. 

Przebudowano stronę internetową hufca, uwzględniając standardy wynikające z Katalogu 

Identyfikacji Wizualnej ZHP oraz innych dokumentów. Na skutek działań podjętych przez Zespół, 

w trakcie ostatnich audytów stron www hufców Hufiec Jaworzno osiągał wyniki maksymalne 

lub zbliżone do maksymalnych. 

W  mijającym okresie Zespół IT zmodyfikował galerię hufca, pracował nad stronami 

internetowymi baz obozowych, logiem hufca oraz innymi projektami graficznymi. Przeprowadzono 

warsztaty na temat harcerskiego Internetu, zasad prowadzenia stron podstawowych jednostek 

organizacyjnych dla harcerzy i instruktorów zajmujących się tymi zagadnieniami w poszczególnych 

środowiskach hufca. Członkowie zespołu w oparciu o dokumenty obowiązujące w ZHP 

przeprowadzili audyt stron www. jednostek hufca, wskazując elementy wymagające poprawy. 

Środowiskom zaoferowano pomoc w dopracowaniu stron drużyn i szczepów. 

 

 

 

 


