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Rozkaz L. 13/2014

Wyj tki z rozkazu komendanta chor gwi rozkaz L. 12/2014 z dnia 30 wrze nia 2014 r.:
2. Hufce
2.3 Podanie do wiadomo ci wyników wyborów
2.3.1 Podaj do wiadomo ci wyniki Zjazdów Nadzwyczajnych Hufców ZHP, w sprawie wyboru
delegatów na IX Zjazd Nadzwyczajny Chor gwi Dolno skiej:
- Hufiec Wroc aw, 22 wrze nia 2014 r., delegaci: hm. Anna Binkowska, hm. Zbigniew Warzy ski,
hm. Ma gorzata Zió kowska, phm. Marta Bajrakowska-Syrek, phm. S awomir Berna , pwd. Jakub
Ostrowski,
3. Chor giew
3.1 Zwolnienia
3.1.2. Zwalniam pwd. Agat OPAL , Hufiec Wroc aw, z funkcji instruktora Zespo u Promocji
i Informacji.
3.2 Mianowania na funkcje
3.2.2 Mianuj instruktorami Zespo u Promocji i Informacji Chor gwi Dolno skiej ni ej wymienionych
druhów:
- hm. Zbigniewa WARZY SKIEGO, Hufiec Wroc aw,
- druha Rados awa KODZIKA, Hufiec Wroc aw.
3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.1. Zwalniam na w asn pro
, z dniem 24.09.20124 r, druhn hm. Aldon BI KOWSK z funkcji
cz onkini Chor gwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
Serdecznie dzi kuj Druhnie za prac w komisji i ycz wielu sukcesów w dalszej pracy
instruktorskiej.
4. Rozwi zania i powo ania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwi zywanie i powo ywanie komisji
4.2.1. Powo uj
Komisj
Inwentaryzacyjn
ds. Harcerskiej Bazy Obozowej w Wojnowie,
w nast puj cym sk adzie:
- phm. ukasz DUDKIEWICZ, Hufiec Wroc aw,
- pwd. Piotr WIECZOREK, Hufiec Wroc aw.
4.3. Rozwi zywanie i powo ywanie komend kursów
4.3.1. Powo uj Komend Kursu Podharcmistrzowskiego „Indukcja”, w nast puj cym sk adzie:
- hm. Anna BINKOWSKA, Hufiec Wroc aw,
4.3.2 Powo uj Komend warsztatów dla opiekunów prób i cz onków KSI, w nast puj cym sk adzie:

- hm. Zbigniew WARZY SKI, Hufiec Wroc aw.
13. Odznaczenia, pochwa y, wyró nienia
13.2. Pochwa y
13.2.1. Dzi kuj i udzielam pochwa y za zaanga owanie w organizacj Koncertu pt. Dzi kuj , który
odby si 27.09.2014 r., ni ej wymienionym druhnom, druhom i jednostkom:
- hm. Katarzynie SOBIESZCZA SKIEJ, Hufiec Wroc aw,
- hm. Markowi STOCHMIA KOWI, Hufiec Wroc aw,
13.2.3. Dzi kuj i udzielam pochwa y za zaanga owanie w organizacj konferencji “Chor giew
Dolno ska 2018” w dniu 27.09.2014 r, ni ej wymienionym druhnom i druhowi:
- hm. Annie BINKOWSKIEJ, Hufiec Wroc aw,

1. Zarz dzenia i informacje
1.1 Zarz dzenia
1.1.1 Decyzj Komendy Hufca w roku harcerskim 2014/2015 zostanie przeprowadzona kontrola w
zakresie pracy metodycznej – poczynaj c od szczepów.
1.2. Informacje
1.2.1 Podaj do wiadomo ci, e Komenda Hufca podj a dnia 8 wrze nia uchwa w sprawie trybu
mianowania nieprzeszkolonych do pe nienia funkcji dru ynowych o nast puj cej tre ci:
1) Nieprzeszkoleni do pe nienia funkcji kandydaci na dru ynowych b
spisywa kontrakt z
Komendantk zawieraj cy informacje o terminie realizacji wymogu i dane mentora. Ka dorazowo w
takiej sytuacji b dzie wymagane pismo z opisem i wyja nieniem sytuacji oraz rozmowa indywidualna
z kandydatem i mentorem. Po podpisaniu kontraktu kandydat zostanie rozkazem mianowany
dru ynowym.
2) Kontrakt b
mogli podpisa jedynie kandydaci spe niaj cy przynajmniej jeden z podanych
warunków:
- uko czenie kursu przewodnikowskiego,
- posiadanie stopnia instruktorskiego.
3) W okresie potrzebnym na przeszkolenie do funkcji (nie d szym ni 6 miesi cy) konieczne b dzie
wsparcie ze strony mentora.
4) Mentor – pe noletni instruktor, maj cy do wiadczenie w prowadzeniu dru yny/gromady i w danej
metodyce, b dzie mie piecz nad dzia alno ci dru yny do czasu uko czenia kursu przez
dru ynowego. Dopuszczalne jest to, e sam mentor nie b dzie mia przeszkolenia w danej metodyce i
dzie wspiera dru yn jedynie pod wzgl dem dzia alno ci organizacyjnej pod warunkiem, e
kandydat na dru ynowego udokumentuje swoje do wiadczenie pracy w danym pionie metodycznym
(pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 15. zbiórek udokumentowana konspektami,
pe nienie funkcji przybocznego przez okres przynajmniej 4. miesi cy itp.)
5) W przypadku niezrealizowania zapisów kontraktu dotycz cych spe nienia wymogu przeszkolenia
do funkcji w okre lonym czasie, dru ynowy zostanie rozkazem zwolniony z pe nienia funkcji.
1.2.2 Informuj , e Komenda Hufca podj a dnia 27 pa dziernika uchwa
dotycz
trybu
zatwierdzania biwaków o nast puj cej tre ci:
1) W przypadku niezg oszenia lub niezatwierdzenia biwaku osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy
ukarane za amanie „Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” (punkt 2.8)
przewidzian kar statutow .
2) Terminy zg oszenia biwaku:
- karta biwaku oraz program – najpó niej na 4 dni przed wyjazdem (przyk adowo, je li dniem wyjazdu
jest pi tek, zg oszenie nale y przes
najpó niej do poniedzia ku, godz. 20:00)
- lista uczestników – najpó niej na 24 godziny przed wyjazdem (przyk adowo, je li wyje
amy w
pi tek o godz. 17:00, to list nale y przes
najpó niej do godz. 17:00 w czwartek).
3) Biwak nie b dzie zatwierdzony w przypadku nieterminowego zg oszenia lub braku jednego z
elementów dokumentacji.
4) Zg oszenie nale y przes
na adres: program@wroclaw.zhp.pl (karta powinna by podpisana a jej
skan wys any w pliku).
1.2.3 Podaj do wiadomo ci termin Zlotu Hufca Wrocka 2015. Zlot odb dzie si w dniach:
24.-26.04.2015 r.
1.2.4 Podaj do wiadomo ci terminy zimowiska hufcowego. Komendantk tygodniowego zimowiska
zuchowego (I tydzie ferii – 18.-24.01.2015 r.) b dzie hm. Ma gorzata Zió kowska, komendantk

tygodniowego zimowiska harcerskiego (II tydzie ferii – 25.-31.01.2015 r.) b dzie phm. Beata M ci ska,
a zast pc ds. programu – phm. Joanna Krzy osiak.
1.2.5 Informuj , e od dnia dzisiejszego do dnia 31.12.2014 r. kwesti zarz dzania kalendarzem
korzystania z pomieszcze Hufca b dzie si zajmowa instruktor na dy urze. Zg oszenie trzeba wys
na adres hufiec@wroclaw.zhp.pl po uprzednim sprawdzeniu dost pno ci w kalendarzu na stronie.
Pomieszczenia b
przydzielane zgodnie z kolejno ci zg oszenia.
2.1 Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Bartosza Mo
z funkcji namiestnika w drowniczego. Dzi kuj za trud w
prowadzenie namiestnictwa oraz ycz sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
2.2 Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuj pwd. S awomira Obar namiestnikiem w drowniczym.

ony w

3. Dru yny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek dh. phm. Joanny Huzar i pwd. Pauliny Wróblewskiej podj to decyzj o po czeniu
dru yn 5 Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej i 39 Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej
„Wichura”. Nowa nazwa jednostki to: 5 Wroc awska Wodna Dru yna Harcerska „Wichura”.
3.2.1 Na wniosek dh. Jakuba Wolskiego podj to decyzj o zmianie nazwy 347 Wroc awskiej Dru yny
Harcerek i Harcerzy Le nych na: 347 Wroc awska Dru yna Harcerek i Harcerzy Le nych „P omienie”.
3.2.3 Na wniosek dh. pwd. Grzegorza Osumka rozwi zuj 14 Wroc awsk Dru yn Harcersk „Czarne
Pantery”.
3.2.4. Na wniosek Komendantki Szczepu „Kr g P omiennego D bu” dh. phm. Agnieszki Fortuny
rozwi zuj 15.03 Wroc awsk
sk Dru yn Harcersk „Babski Oddzia ”.
3.2.5 Na wniosek Komendantki Szczepu „Kr g P omiennego D bu” dh. phm. Agnieszki Fortuny powo uj
przy szczepie Próbn Dru yn Harcersk .
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam na w asn pro
dh. pwd. Grzegorza Osumka z funkcji dru ynowego 14 Wroc awskiej
Dru yny Harcerskiej „Czarne Pantery”. Dzi kuj druhowi za trud w ony w prowadzenie dru yny oraz
ycz sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
3.3.2 Na wniosek Komendantki Szczepu „Kr g P omiennego D bu” dh. phm. Agnieszki Fortuny
zwalniam z funkcji dru ynowej 15.03 Wroc awskiej
skiej Dru yny Harcerskiej „Babski Oddzia ” dh.
pwd. Paulin Wróblewsk . Dzi kuj druhnie za trud w ony w prowadzenie dru yny oraz ycz
sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
3.3.3 Na wniosek Komendanta HOW „Stanica” dh. phm. Adama Dacko zwalniam z funkcji dru ynowego
96 Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej dh. Micha a Grochowskiego. Dzi kuj druhowi za trud
ony w prowadzenie dru yny oraz ycz sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
3.3.4 W zwi zku z po czeniem dru yn na wniosek dh. Pauliny Wróblewskiej zwalniam j z funkcji
dru ynowej Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej „Wichura”. Dzi kuj druhnie za trud w ony w
prowadzenie dru yny oraz ycz sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
3.3.5 Zwalniam na w asn pro
z funkcji dru ynowego 46 Wroc awskiej Dru yny Harcerskiej „Arda”
dh. pwd. Wojciecha Pospolit . Dzi kuj druhowi za trud w ony w prowadzenie dru yny oraz ycz
sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
3.3.6 Mianuj dru ynowym 96 Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej dh. phm. Adama Dacko.
3.3.7 Mianuj dru ynow 5 Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej „Wichura” dh. phm. Joann
Huzar.
3.2.8 Na wniosek Komendantki Szczepu „Kr g P omiennego D bu” dh. phm. Agnieszki Fortuny mianuj
dru ynowym Próbnej Dru yny Harcerskiej dh. pwd. Grzegorza Fortun .
3.2.9 Mianuj dru ynow 46 Wroc awskiej Dru yny Harcerskiej „Arda” dh. Natali Szyry.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamkni cie próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 wrze nia 2014 r. zamykam na w asn pro
prób z wynikiem negatywnym nast puj cym druhnom:
- Magdalenie Biernat – opiekun próby hm. Filip Chojcan
- Marcie Marcinkiewicz – opiekun hm. Kamil Doma ski
7.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 pa dziernika 2014 r. zamykam prób ,
przyznaj stopie przewodnika i dopuszczam do z enia Zobowi zania Instruktorskiego nast puj ce
druhny i druha:

- Katarzyna Bo kowska – opiekun hm. Andrzej Kosiek
- Rados aw Kodzik - opiekun phm. Jaros aw Berna
- Katarzyna Kurdziel – opiekunka phm Joanna Krzy osiak
7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 wrze nia 2014 r. otwieram prób na stopie
przewodniczki druhnie:
- Joannie Tryba – opiekunka próby dh. phm Katarzyna Rodze .
7.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 pa dziernika 2014 r. otwieram prób na
stopie przewodniczki druhnie:
- Ariadnie P kalskiej – opiekun hm. Andrzej Kosiek
7.3. Zamkni cie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 wrze nia 2014 r. zamykam prób i przyznaj
stopie podharcmistrza druhowi:
- pwd. Micha owi Kowalczykowi – opiekunka próby hm. Ma gorzata Zió kowska
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 wrze nia 2014 r. zamykam prób i przyznaj
stopie podharcmistrza druhowi:
- pwd. Micha owi Mitkowskiemu – opiekunka próby hm. Katarzyna Lenk
7.4. Otwarcie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 wrze nia 2014 r. otwieram prób na stopie
podharcmistrza druhowi:
- pwd. Jakubowi Ostrowskiemu – opiekun próby hm. Marek Stochmia ek
12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj za przygotowanie oraz przeprowadzenie IV Trasy
Starszoharcerskiej na XXII Ogólnopolskim Harcerskim Górskim Rajdzie „Granica” nast puj cym
druhnom i druhom:
- pwd. Justyna B k,
- dh. Karolina Birnbaum
- dh. Joanna Boczar,
- dh. Aleksandra Brzezicka,
- phm. ukasz Dudkiewicz,
- dh. Julia Gawron,
- phm. Maciej Gralak,
- phm. Joanna Ku ,
- dh. Julia Jele ,
- phm. Anna Krygicz,
- pwd. Piotr Kryjom,
- pwd. Jakub Ostrowski,
- phm. Katarzyna Rodze ,
- pwd. Barbara Rus,
- dh. Joanna Tryba,
- pwd. Piotr Wieczorek,
- dh. Roksana Wojciechowska.
12.2 Na wniosek namiestniczki zuchowej, dh. hm. Ma gorzaty Zió kowskiej, udzielam pochwa y dh.
Aleksandrze Brzezickiej za przygotowanie gry na start zuchowy oraz kadrze i harcerzom 89 DSH "W
Drog ” za pomoc w organizacji gry.
12.3 Na wniosek phm. Joanny Krzy osiak udzielam pochwa y cz onkom namiestnictwa harcerskiego i
namiestnictwa starszo harcerskiego za przygotowanie gry patrolowej.
12.4 Udzielam pochwa y dh. hm. Ma gorzacie Zió kowskiej za jej prac i zaanga owanie na rzecz
organizacji Harcerskiego Startu.
12.5 Dzi kuj w imieniu organizatorów Harcerskiego Startu Komendantce HOW dh. hm. Izie urowskiej
za udost pnienie HOW „Rancho”.

Czuwaj!
/-/ phm. Beata M ci ska

