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Sprawozdanie  

Komendy Hufca ZHP Krzeszowice 

im. Szarych Szeregów 

za okres: 

24 października 2015r. – 19 października 2019r. 

 

 

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 czterech 

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 wg Ewidencji ZHP 270 zuchów, harcerzy i 

instruktorów. Jednak z powodu trudności z wprowadzaniem danych do systemu, liczba ta jest 

zapewne nieco zaniżona. W Hufcu działają następujące jednostki: 

L.p.  Nazwa jednostki  Szef jednostki  Opiekun  

I.  4. Szczep Harcerski ŻYWIOŁY w  

Krzeszowicach  

phm. Antonina Guzik  ---  

1)  8. Gromada Zuchowa KSIĘŻYCOWE SMOKI  pwd. Łucja Wieczorek  ---  

2)  10. Drużyna Harcerek ARBOR  dh. Natalia Korba  pwd. Karolina Bonarska  



  
  

3)  12. Drużyna Harcerzy LEŚNI ZWIADOWCY  dh Piotr Nowak pwd. Ignacy Krzanik 

4)  32. Drużyna Starszoharcerska PRZESZCZEP  

HYDRAULICZNY  

pwd. Magdalena 

Gniewek  

---  

5)  37. Drużyna Wędrownicza ZAKON FENIKSA   dh Tomasz Gut  ---  

6) PDH DRUŻYNA PIERŚCIENIA w Nawojowej 

Górze 

phm. Antonina Guzik --- 

II.  13. Szczep DHiZ CZARNA TRZYNASTKA w  

Tenczynku  

phm. Joanna Krajcarz  ---  

7)  33. Gromada Zuchowa ŁOWCY PRZYGÓD  dh. Magdalena 

Piwowarczyk 

pwd. Gabriela Kołacz 

8)  44. Drużyna Harcerska ORLIKI  pwd. Aleksandra Gruba  ---  

9)  49. Drużyna Starszoharcerska WENEDOWIE  dh Jan Mitka  pwd. Wojciech Dąbek 

III.  Drużyny w ALWERNi   

10)  28. Drużyna Harcerska EUREKA pwd. Katarzyna Guła --- 

11) 314. Drużyna Starszogharcerska PI RAZY 

DRZWI 

pwd. Krzysztof Guła --- 

12) 11. Gromada Zuchowa TROPICIELEMARZEŃ pwd. Agnieszka Siemek --- 

IV.  POZOSTAŁE JEDNOSTKI   

13)  4. Gromada Zuchowa MALI HUNCWOCI w 

Woli Filipowskiej 

dh. Natalia Górecka  phm. Agnieszka 

Kmiecik  

14) PDH DELFINARYUMw Woli Filipowskiej dh Dawid Kozub --- 

15)  Krąg Instruktorski MATECZNIK hm. Magdalena Gondek  --- 

16)  Krąg Instruktorski GRUNWALD  hm. Jan Węgrzyn  ---  

17)  Krąg Seniorów Szarych Szeregów  hm. Józef Kukuła  ---  

18) Sekcja Biegów na Orientację  hm. Jan Węgrzyn  ---  

 



  
  

Liczebność Hufca wg Ewidencji na dzień 1 stycznia w latach: 

2015 – 206 osób 

2016 – 240 osób 

2017 – 246 osób 

2018 – 251 osób 

2019 – 270 osób 

 

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, do 2018 roku szkolenia odbywały się głównie 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 w tym okresie liczną grupę 

drużynowych 

i przybocznych. Powołany jesienią 2017 roku zespół ds. pracy z kadrą miał stać się zespołem 

przygotowującym do powołania hufcowego ZKK oraz prowadzenia wsparcia programowo - 

metodycznego. Zimą 2018 zorganizowano pierwszy kurs przewodnikowski w naszym hufcu (“Kurs 

na światło”), w którym wzięło udział 13 uczestników pełniących w większości funkcję 

przybocznych w drużynach hufca Krzeszowice i 5 uczestników z innych hufców. Ciekawą 

informacją jest to, że większość uczestników kursu z naszego hufca uczestniczyła w 2016 roku 

w kursie zastępowych “Duch Gilwell” organizowanym w naszym hufcu. Podczas kursu odczuwalna 

była atmosfera ciągłości kształcenia, rozpoczętego zanim jego uczestnicy zostali kadrą ZHP, 

a kiedy zaczynali obejmować odpowiedzialne funkcje w drużynach.  

Organizacja kursu w znaczącym stopniu przyczyniła się do procesu przygotowywania 

kandydatów na funkcję drużynowych podczas pełnienia funkcji przybocznego, do tworzenia 

wspólnoty instruktorskiej wśród młodej kadry hufca oraz do podnoszenia kwalifikacji 

kształceniowych i metodycznych instruktorów hufca. Kurs przewodnikowski był znaczącym 

krokiem w kierunku stworzenia samodzielnego kształcenia w naszym hufcu, dzięki temu, że był 

w stworzony przez instruktorów hufca Krzeszowice pod nadzorem i kierunkiem zewnętrznego 



  
  

komendanta (ze względu na ówczesny brak OKK w hufcu). Obecnie w hufcu funkcjonuje jeden 

instruktor z OKK w stopniu srebrnym, dwoje instruktorów przygotowuje się do składania wniosku 

o OKK. W 2019 roku odbył się, już organizowany samodzielnie, kurs drużynowych harcerskich 

(“Habeta”), w którym wzięło udział 10 uczestników - 6 z terenu naszego hufca i 4 z innych.  

Wkraczając w drogę samodzielnego organizowania szkoleń kadry poziomu drużyny 

konfrontujemy się z koniecznością korzystania z oferty zewnętrznej. W obecnych warunkach 

jesteśmy w stanie, jako hufiec, zorganizować jeden kurs rocznie, co sprawia, że znajdują się 

osoby, które muszą szukać kursów w innych środowiskach, zwłaszcza jeśli chodzi o szkolenia 

metodyczne. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób przygotowujących się do funkcji 

drużynowych starszoharcerskich i wędrowniczych - mała dostępność kursów sprawia, że są 

instruktorzy, którzy mimo chęci i motywacji, nie zostali przeszkoleni do pełnienia funkcji.  

Niedobór szkoleń na bieżąco jest w miarę możliwości kompensowany wsparciem 

i poradnictwem metodycznym ze strony zespołu ds. pracy z kadrą (szczególnie skutecznie 

w odniesieniu właśnie do środowisk starszoharcerskich i wędrowniczych). Udział w formach 

kształceniowych ma znaczną wartość motywującą dla instruktorów pełniących funkcję i osób 

przygotowujących się do pełnienia funkcji instruktorskich, co jest wielokrotnie podkreślane przez 

uczestników form i pełni niebagatelną rolę w stosowaniu systemu pracy z kadrą. Oprócz 

kształcenia na poziomie drużyny instruktorzy naszego hufca brali udział 

w kursach i szkoleniach wyższego poziomu m.in. Kursie Podharcmistrzowskim WOODBADGE, Kursie 

Harcmiestrzowskim Cogito, Kursie Kadry Kształcącej, warsztatach opiekunów prób instruktorskich 

etc.  

  Odprawy kadry hufca odbywały się z różną regularnością, zauważalna jednak była 

następująca tendencją – gdy oprawy odbywały się regularnie co miesiąc frekwencja była niska, 

gdy odbywały się rzadziej frekwencja była zadowalająca. 

 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 siedem 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 (od 30.06.2017 r. do 25.10.2018 r.), phm. Maria Adamska Sucheńska (od 31.01.2018 r.), 

phm. Agnieszka Kmiecik (od 16.12.2018 r.) – członkowie.  

 W omawiany okresie sprawozdawczym w hufcu ZHP Krzeszowice otworzono 29 prób na 

stopnie instruktorskie, w tym 24 próby przewodnikowskie i 5 prób podharcmistrzowskie. 

Zamknięto 22 prób na stopnie instruktorskie, w tym 4 negatywnie. Pozytywnie zamknięto 14 prób 

przewodnikowskich i 4 podharcmistrzowskie. Negatywnie zamknięto 2 próby przewodnikowskie 

i 2 podharcmistrzowskie. Poza tym dwie instruktorki hufca zamknęły próbę harcmistrzowską 

w ChKSI. Czternaścioro instruktorów złożyło zobowiązanie instruktorskie i zostało przyjętych 

w poczet instruktorów hufca. Obecnie dziewięcioro 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 otrzymali 

instruktorzy naszego hufca: pwd. Przemysław Szopa, pwd. Wojciech Dąbek, pwd. Antonina Guzik. 

W 2019 roku: pwd. Krzysztof Guła, phm. Joanna Dudek, pwd. Gabriela Kołacz i pwd. Magdalena 

Gniewek. Instruktorzy naszego hufca byli systematycznie zgłaszani do chorągwianego plebiscytu 

instruktorskiego “Tadek”. Laureatką tej nagrody w omawianym okresie jest dh. hm. Teresa 

Tarkowska - Dudek - za 2018 rok. Instruktorzy i przyboczni, którzy kontynuują naukę otrzymują 

zaświadczenia o działaniach wolontariackich w ZHP, które pozwalają im uzyskać dodatkowe 

punkty w procesach rekrutacyjnych czy mają wpływ na ocenę ze sprawowania.  

W komunikacji z rodzicami i innymi sojusznikami prezentowany jest wizerunek instruktora 

- wychowawcy, odpowiedzialnego za wiele aspektów wychowania młodzieży. Podkreślana jest 

rola harcerskiego wychowania, jako niezwykle atrakcyjnej formy wpływu na dzieci w dobie 

powszechnego dostępu do elektroniki. W działaniach promocyjnych często wykorzystywano 

infografiki 

i szablony dostarczane przez ZHP.  

Nie zostały zrealizowane priorytety założone w planie rozwoju hufca na lata 2015 – 2019 

związane z wprowadzeniem opisów funkcji oraz systemu zarządzania kadrą w tym systemu 

motywacyjno – gratyfikacyjnego. Niektóre priorytety zrealizowano częściowo (przygotowania do 

powołania Zespołu Kadry Kształcącej są zaawansowane, ale nadal niewystarczające do wcielenia 

w życie, podobnie jeśli chodzi o szkolenie zastępowych – plany stoją u progu realizacji).Analiza 

podjętych działań i ich efektów prowadzi do refleksji dotyczącej realności stawianych celów 



  
  

i zamierzeń z uwzględnieniem zasobów ludzkich jakimi dysponuje hufiec 

w momencie planowania pracy i realnych szans na pozyskanie kadry do realizacji ważnych celów. 

  

OBSZAR STRATEGICZNY: Dobry program drużyn 

 

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 lat 2013-2017 

na wirtualnym dysku Dropbox.  

Drużynowi co do zasady potrafią stworzyć dokument zgodny ze standardami biurowymi planu 

pracy. Często zauważalne było jednak bezrefleksyjne powielanie analizy sytuacji drużyny i celów 

z ubiegłorocznych planów, w związku z czym przeprowadzono szkolenie dotyczące roli analizy 

w planowaniu pracy (WOK, 2017), a także szereg działań w indywidualnym kontakcie 

z drużynowymi, aby ukazać rolę analizy i stawiania celów jako elementu procesu planowania 

pracy. Od 2017 roku głównym kryterium związanym z zatwierdzeniem planu pracy przez hufiec 

było działanie drużyny zgodnie z metodą harcerską. Poprawki do planów pracy były przekazywane 

w formie informacji zwrotnych i podejmowanego dialogu – próśb o wyjaśnienie niejasnych 

zapisów, umiejscowienie w kontekście drużyny i świadomości celów. Pracę z opracowywaniem 

planów pracy jednostek rozumiano jako element wsparcia programowo-metodycznego. Od 2018 

roku plany pracy w naszym hufcu powstają zgodnie z zaleceniami GK w trybie roku 

kalendarzowego. 

2. Drużyny i gromady realnie pracują metodą harcerską. 

Elementem metody harcerskiej, w zakresie którego drużyny i gromady w naszym hufcu zrobiły 

największy postęp jest system małych grup. W trakcie mijającej kadencji wielokrotnie 

obserwowaliśmy trudności z jakimi borykają się drużynowi jeśli chodzi o wzmacnianie działania 

zastępów w drużynie. Obecnie we wszystkich drużynach harcerskich i starszoharcerskich działają 

zastępy, choć nie we wszystkich są zdolne do prowadzenia samodzielnych zbiórek. Znacznie 

trudniej jest wprowadzić system małych grup w gromadach zuchowych – wszystkie gromady mają 



  
  

wprowadzony podział dzieci na szóstki, jednak w kilku jest to podział bardziej organizacyjny niż 

wychowawczy. 

Wizytacje w drużynach i gromadach prowadzone przez zespół ds. pracy z kadrą 

i komendę, a także obserwacja działania drużyn wskazuje na to, że drużynowi potrafią pracować 

z wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W drużynach świetnie funkcjonuje 

też uczenie w działaniu. Program drużyn jest stymulujący do rozwoju i stale doskonalony, choć 

łatwiej zobaczyć to poprzez wpływ na grupę. Zdobywanie stopni i sprawności poza obozem 

w wielu drużynach okazuje się trudne i zdarza się incydentalnie, lub wiąże się z dużym wysiłkiem 

drużynowych.  

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. Wsparcie programowo-metodyczne było 

prowadzone przez zespół programowy (do 2017r.), a następnie zespół do spraw pracy z kadrą. 

W ramach pracy tych zespołów odbywały się wizytacje drużyn i gromad, praca z drużynowymi na 

etapie planowania pracy, indywidualne poradnictwo programowo-metodyczne/rozwiązywanie 

problemów drużynowych. Z tej ostatniej formy niektórzy drużynowi korzystali kilkukrotnie. 

Znaczący wzrost zaufania do hufcowej kadry programowo-metodycznej (częstsze pytania, prośby 

o pomoc) zauważono po przeprowadzonym w hufcu kursie przewodnikowskim. 

 

Realizacja priorytetów: 

5. 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 oprócz prowadzenia wsparcia 

programowo-metodycznego miał stanowić zalążek zespołu kształceniowego.  

 

 

 



  
  

6. 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.  

 

7. 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 oraz komendy szczepów organizują Turnusy dla Rodziców, w których 

rodzice chętnie się angażują. Komenda Hufca, Szczepu czy drużyny zawsze mogą liczyć na ich 

pomoc.  

  

8. 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. Biblioteczka książek, gier i propozycji programowych (również gier o treściach harcerskich 



  
  

i wychowawczych) jest systematycznie uzupełniana i prezentowana na odprawach drużynowych. 

Oprócz tego szczepy kompletują własne biblioteczki materiałów, z których korzystają na bieżąco. 

  

9. Wspieranie zastępów 

W omawianej kadencji odbył się jeden kurs zastępowych (Duch Gilwell, 2016), oraz biwak dla 

przybocznych w ramach kursu drużynowych (Przyboczni na Habecie, 2019). W braku możliwości 

organizacji kursu zastępowych z poziomu komendy hufca podejmowano różne działania mające na 

celu wspieranie pracy zastępów: udział zastępowych 28 DH Eureka w kursie zastępowych w hufcu 

Chrzanów (działanie własne i inicjatywa drużyny), mobilizowanie komend szczepów do organizacji 

szkolenia zastępowych (w dowolnym modelu) w szczepach, organizacja hufcowego 

współzawodnictwa zastępów jako forma określania oczekiwanego modelu zastępu (brak gotowości 

części drużyn do wzięcia udziału we współzawodnictwie). Z działań, które można ocenić jako 

efektywne i faktycznie przekładające się na lepszą pracę zastępów w drużynach jest praca 

z drużynowymi odbywająca się w szczepach, kształcenie drużynowych (kurs przewodnikowski 

i drużynowych harcerskich) z dużym naciskiem na system zastępowy, indywidulane poradnictwo 

programowo-metodyczne przy okazji zatwierdzania planów pracy, odwiedzin na zbiórce i inne. 

 

10. Nawiązanie przez drużyny współpracy ze skautami z zagranicy 

Obecnie żadne środowisko harcerskie w naszym hufcu nie nawiązuje stałej współpracy ze 

skautami. Ogranicza się ona jedynie do sporadycznych kontaktów poszczególnych instruktorów lub 

harcerzy. Podczas Zjazdu Sprawozdawczego 

w 2017 roku powołano dh. hm. Magdalenę Gondek jako instruktorkę hufca odpowiedzialną za 

przekazywanie informacji o możliwościach współpracy międzynarodowej jakie płyną w agend 

centralnych i wojewódzkich, 

co systematycznie odbywa się za pomocą internetowych kanałów informacyjnych hufca. 

 

11. 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 Orientacjęw 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 

  

12. 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). 

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

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 Orientacjęw 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 

 



  
  

13. Kalendarium wydarzeń Hufca w roku harcerskim 2017/18: 

-          Wrzesień 2017 – Udział w uroczystościach patriotycznych, udział delegacji hufca 

w Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej   

-          Listopad 2017 - Udział w uroczystościach patriotycznych (1 i 11 XI). 

-          Grudzień 2017– Złaz Hufca, odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju na Wawelu w Krakowie 

i rozniesienie go do zaprzyjaźnionych instytucji w gminie Krzeszowice, Przekazanie mieszkańcom 

gminy Betlejemskiego Światełka pokoju 

-          Luty 2018 – Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej Zimowiska Szczepó11.w 

-          Marzec 2018 – udział reprezentacji Hufca w Święcie Chorągwi Krakowskiej  

-          Maj 2018 –udział w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja.  

-          Czerwiec 2018 – XVII Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, Rajd 

Rowerowy, Bieg na Orientację w ramach akcji „Polska Biega”. 

-          Wakacje 2018 – obozy stałe szczepów oraz hufca w Polankach, Juszczynie oraz Zarzeczu.  

 

14. Kalendarium wydarzeń Hufca w roku harcerskim 2018/19: 

-          Wrzesień 2018 – Udział w uroczystościach patriotycznych, udział delegacji hufca 

w Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej   

-          Listopad 2018 - Udział w uroczystościach patriotycznych (1 i 11 XI). 

-          Grudzień 2018– Złaz Hufca w Wieliczce, odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju na Wawelu 

Krakowie i rozniesienie go do zaprzyjaźnionych instytucji w gminie Krzeszowice, Przekazanie 

mieszkańcom gminy Betlejemskiego Światełka pokoju 

-          Luty 2019 – Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej Zimowiska Szczepów, Kurs drużynowych 

harcerskich oraz starszoharcerskich 

-          Marzec 2019 – udział reprezentacji Hufca w Święcie Chorągwi Krakowskiej, hufcowe 

sprzątanie świata. 

-          Maj 2019 –udział w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja.  



  
  

-          Czerwiec 2019 – XVIII Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, 

Rajd Rowerowy, Bieg na Orientację w ramach akcji „Polska Biega”. 

-          Wakacje 2019 – obozy stałe szczepów oraz hufca w Zarzeczu oraz Mrzeżynie. 

  

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. 

 

15. Harcerska Akcja Letnia 

Co roku Komenda Hufca wraz z Komendami Szczepów i Drużynowymi organizowała obozy letnie. 

Od dwóch lat Szczepy i środowiska wyjeżdżają na samodzielne obozy. 

HAL w poszczególnych latach: 

2015r. – Obóz Hufca - Lgiń – 167 osób 

2016r. – Obóz Hufca - Kostkowice – 179 osób 

2017r.: 

Obóz Hufca - Mrzeżyno – 205 osób 

Biwak 4 Szczepu w Kobylanach – 22 osoby 

Obóz Wędrowny 4 Szczep – 8 osób 

Łącznie: 235 osób 

2018r: 

Obóz 28. DH Eureka - Juszczyn – 31 osób 

Obóz 13. Szczepu - Zarzecze – 61 osób 

Obóz 4. Szczepu - Polanki - 124 osoby 

Łącznie: 216 osób 



  
  

2019r: 

Obóz Hufca - Zarzecze – 61 osób 

Obóz 4. Szczepu - Mrzeżyno – 96 osób 

Obóz 13 Szczepu – Mrzeżyno – 60 osób 

Łącznie: 217 osób 

 

32. Drużyna Starszoharceska „Przeszczep Hydrauliczny” pełni od 4 lat  wraz 

z 3. Żółtym Szczepem z Michałowic funkcję Drużyny Sztandarowej ZHP Chorągwi Krakowskiej. 

 

 

OBSZAR STRATEGICZNY: Przyjazna struktura 
 

 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 obozch. 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. 

http://www.krzeszowice.zhp.pl/


  
  

         Od 2016 roku wydajemy pocztówki hufca i szczepów, które są wysłane 

z obozów do wszystkich rodziców dzieci, instruktorów hufca, szkół, urzędów, instytucji i firm, 

z którymi Hufiec współpracuje.  

         Wizerunek hufca jest również promowany podczas kampanii 1%. Rozdawane są kalendarze 

hufcowe, wywieszane banery 1% na szkole w Tenczynku oraz na płocie w Tenczynku przy ul. 

Reymonta 8. Tworzone są także ulotki z informacją o całej akcji do kolportowania przez harcerzy 

wśród rodzin, znajomych. 

         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 czterech 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 (np. Akcja znicz, sprzedaż kalendarzy, sprzedaż mikołajkowa). 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 i Alwernia, ale też i Powiat Krakowski. W ciągu 

czterech lat kadencji Komenda Hufca zrealizowała w sumie 24 tego typu zadań na łączna kwotę 



  
  

237 305,25 zł. Od 2018 roku Hufiec otrzymuje także dotację od Narodowego Instytutu Wolności 

w ramach programu ROHiS (Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich 

i Skautowych na lata 2018-2030). 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 

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 



  
  

 

2018 Dotacja 

Nazwa zadania  

"Kurs na Światło" 2 000 PLN 

" Druhna Oleńka – harcerka, patriotka, poetka." 4 700 PLN 

"Odblaski mogą uratować życie - 2018" 1 050 PLN 

"Ruszaj do życia! 2018" 3 360 PLN 

"W zdrowym ciele zdrowy duch 2018" 39 000 PLN 

" XVII Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi 

Drahonowskiej-Małkowskiej " 
3 000 PLN 

"W zdrowym ciele zdrowy duch-wakacje pod 

namiotami – Alwernia 2018" 8 000 PLN 

ROHiS 10 000 PLN 

RAZEM 71 110,00 PLN 

 

2019 Dotacja 

Nazwa zadania  

"Odblaski mogą uratować życie - 2019" 1 000 PLN 

"Ruszaj do życia! 2019" 3 150 PLN 

"W zdrowym ciele zdrowy duch 2019" 

Krzeszowice 
39 000 PLN 

" XVIII Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi 

Drahonowskiej-Małkowskiej " 
4 500 PLN 



  
  

"W zdrowym ciele zdrowy duch 2019" Alwernia 15000 PLN 

ROHiS 8 385,25 PLN 

RAZEM 71 035,25 PLN 

Łącznie za lata 2016 – 2019: 237305,25 

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 latach 2015-2017 suma zebrana z tytułu 1% wynosiła 

32 263,15 PLN. Za rok 2018-2019 środki z 1% nie zostały jeszcze przekazane. 

Za rok Kwota 

2015 5 690,50 PLN 

2016 15 130,47 PLN 

2017 11 442,18 PLN 

RAZEM 32 263,15 PLN 

 

Dofinansowywanie jednostek hufca 

Ponieważ Komenda hufca w swoich założeniach chce skupiać się na pozyskiwaniu  

i kształceniu Kadry, przez cztery lata kadencji wspomagaliśmy finansowo zewnętrzne kursy 

naszych instruktorów w łącznej kwocie 6 239zł. 

Stan kasy i banku na dzień 1 października 2019 roku wynosił łącznie 52 292,09 zł. 

Dla porównania w 2015 roku było to 29242,62 zł, w 2017 37981,64 zł.  

Wartość niskocennych składników majątku Hufca wg spisu z natury zrobionym w 2018 roku, 

wyniosła 56 738,85 zł. Dla porównania w 2016r. było to 27 471,54 zł. 



  
  

OBSZAR STRATEGICZNY: Prosta dokumentacja e-zhp 
 

Podczas kadencji 2015-2019 jedną z płaszczyzn strategii była prosta dokumentacja. Działania 

podejmowane w tej płaszczyźnie miały na celu pomoc drużynowym w prowadzeniu drużyn, tak by 

nadmierna biurokracja nie przeszkadzała im w skupieniu się na misji, czyli wychowaniu młodego 

człowieka.  

Został wprowadzony system internetowego zgłaszania biwaków i wyjazdów do hufca, dzięki 

czemu drużynowi mogli w każdej chwili zgłosić swój biwak komendantowi hufca, a w późniejszym 

terminie donieść oryginał z podpisami i innymi potrzebnymi dokumentami. Pozwoliło to na 

dokładniejsze śledzenie pracy drużyn i czuwanie nad ich wyjazdami. Powstał również internetowy 

system pozwalający instruktorom zgłaszać wnioski do rozkazów. Przyspieszyło to formalne sprawy 

oraz uporządkowało zgłaszane wnioski.  

Rozkazy komendanta hufca są pisane i publikowane regularnie na stronie internetowej hufca 

w zakładce Rozkazy. Są tak udostępnione również rozkazy z poprzedniej kadencji, dzięki czemu 

instruktorzy i harcerze mogą z łatwością prześledzi pracę hufca. 

Na stronie hufca istnieje również zakładka dokumenty, w której dostępne są wszystkie 

dokumenty potrzebne do śródrocznej pracy drużyny, dzięki czemu drużynowy szukając 

potrzebnych plików miał je w jednej lokalizacji oraz są one ujednolicone dla całego naszego 

środowiska.  

Każdy drużynowy w trakcie trwania kadencji zawierał z hufcem umowę wolontariacką 

określającą jego pole działania, obowiązki i prawa oraz wsparcie, które może kiedyś otrzymać od 

hufca. Jeden egzemplarz umowy jest w rękach drużynowego, a drugi przechowywany 

w komendzie hufca. 

Działanie ewidencji internetowej członków ZHP nadzorował pwd. Maciej Hromek. 

Drużynowi pisali w każdej sprawie związanej z pracą ewidencji, dostając szybką i sprawną 

pomoc, mimo wad samego systemu.  

W sierpniu 2019 zostały wprowadzone przez ZHP e-karty członków, które pozwolą 

drużynowym na zmniejszenie dokumentacji papierowej i łatwiejszy dostęp do danych swoich 

podopiecznych.  

Od 2017 roku plany pracy drużyn i gromad pisane są na dany rok kalendarzowy. 

Nie przyjęło się to jednak z przychylną opinią samych drużynowych, ponieważ swoją pracę 



  
  

zaczynają we wrześniu, a pisanie planu pracy od stycznia następnego roku nie pozwala im 

przewidywać realnej pracy na początku następnego roku harcerskiego. Ponadto w trakcie trwania 

kadencji drużynowi za pomocą formularza wysyłali meldunki z działania drużyn. Pozwoliło to na 

ujednolicenie danych w meldunkach. Jednak program ten został wycofany. Do roku 2018 komenda 

hufca zapewniała drużynowym książki pracy drużyny na rok harcerski. Kontakt z drużynowymi 

prowadzony jest za pośrednictwem maili w domenie @zhp.net.pl zgodnie z odgórnymi 

zaleceniami. 

 

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 

oczekiwane środowisko w Alwerni, liczące obecnie 3 jednostki. 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 i alwerniańskiej.  

 

CZUWAJ! 

Komenda Hufca 

 

 

 

 


