Komendant Hufca ZHP Kraków Nowa Huta
hm. Jarosław Porański HR

Kraków, dn. 23.08.2015r.

Sprawozdanie Komendanta Hufca
Za okres 24.09.2011-23.08.2015

Wprowadzenie

W dniu 24.09.2011r. odbył się Zjazd Hufca Kraków Nowa Huta, który dokonał
wyboru mojej osoby na funkcję Komendanta Hufca oraz zaproponowanego przeze mnie
składu Komendy: phm. Magdalena Mazgaj – zastępca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą,
phm. Adam Madej – zastępca Komendanta Hufca ds. Strategii i Planowania, phm. Marek
Balon – Skarbnik Hufca, phm. Agata Bębenek (obecnie Jankowska) – członek Komendy
Hufca – Szefowa Biura, pwd. Marcin Stefański – członek Komendy Hufca – Gospodarz
Lokalu. 28.09.2011r. odbyło się przekazanie Hufca w obecności przedstawicieli Komisji
Rewizyjnej.
W dniu 29.10.2014r. doszło do zmiany w składzie Komendy Hufca. Z funkcji członka
Komendy – Gospodarza Lokalu zrezygnował phm. Marcin Stefański. W jego miejsce, na
funkcję członka Komendy ds. Programu i Zarządzania Lokalem, powołana została druhna
phm. Beata Kobos. Druhna Beata również zrezygnowała za pełnionej funkcji i w dniu
04.02.2015r. w jej miejsce, na funkcję Członka Komendy ds. Programu, mianowana została
druhna phm. Katarzyna Pucułek. Obowiązki, dotyczące lokalu Hufca zostały podzielone
pomiędzy członków Komendy.
Na pierwszej zbiórce Komendy Hufca w dniu 29.09.2011r. przyjęliśmy podział
obowiązków członków Komendy. Do moich obowiązków należało:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Hufca.
2. Koordynowanie pracy Komendy Hufca, dokonywanie podziału zadań i rozliczanie
członków Komendy z ich wykonywania.
3. Profesjonalizacja działań Komendy: opracowywanie umów wolontariackich oraz
opisów funkcji.
4. Reprezentowanie Hufca, współpraca z Chorągwią, Dzielnicami.
5. Wydawanie rozkazów i komunikatów.
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6. Kontakty ze szczepowymi i radami szczepów, nadzór nad pracą szczepów.
7. Opracowywanie programu i prowadzenie odpraw Komendy Hufca oraz spotkań Rady
Hufca.
8. Nadzór nad zabezpieczeniem lokalowym Hufca (Sportowe, Kaczeńcowa).
9. Współpraca ze szczepem „Tęczowy” w dziedzinie schroniska na Grzechynii.
10. Nadzór nad zewnętrznym przepływem dokumentacji. Składanie dokumentacji do
urzędów.
11. Nadzór nad akcją letnią i zimową. Opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy obozów
letnich i zimowych.
12. Pomoc organizacyjna w przygotowaniu zbiórek publicznych Hufca oraz akcji znicz
i chorągiewka, w tym przede wszystkim opracowywanie i składanie dokumentów
w odpowiednich urzędach.
13. Współpraca ze Skarbnikiem w dziedzinie planowania finansowego.
14. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie obsługi konta bankowego Hufca.
15. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie wypełniania wniosków grantowych.
16. Prowadzenie strony Hufca na Facebook’u.
(tekst uwzględnia drobne zmiany redakcyjne, wprowadzone w późniejszym czasie).
Na zbiórce Komendy Hufca w dniu 03.01.2013r. Największa zmiana dotyczyła punktu
16. Obecnie brzmi on:
16. Współpraca z Zespołem ds. Promocji oraz Webmasterem Hufca.
Zadanie prowadzenia strony na Facebook’u przejął Zespół ds. Promocji Hufca.
Po zmianach personalnych w dniu 04.02.2015r. zakres obowiązków został poszerzony
o kolejne punkty:
17. Opracowywanie zakresu prac dla szczepu dyżurnego z uwzględnieniem niezbędnych
działań na ul. Kaczeńcowej. Przesyłanie zakresu prac mailem do szczepu dyżurnego
na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca dyżuru. Odpowiadanie na pytania
i wątpliwości w tym zakresie.
18. Nadzór nad wykonywaniem prac przez szczep dyżurny.

W dniu 19.10.2011r. odbyło się spotkanie nowej Komendy ze szczepowymi, na
którym dokonano ustaleń, dotyczących zasad działania Rady Hufca. Na zbiórce Komendy
Hufca w dn. 09.11.2011r. uchwalono Regulamin Pracy Komendanta, Komendy Hufca
i Rady Hufca, stanowiący podstawę działania tych organów oraz strukturę Komendy Hufca
jako załącznik do Regulaminu (została ona zmodyfikowana w styczniu 2013r. i listopadzie
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2014r.). 14 listopada 2011r. Rada Hufca została oficjalnie powołana rozkazem Komendanta
Hufca, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się 23.11.2011r.

Działalność Rady Hufca i współpraca ze szczepowymi

Głównym założeniem, przyświecającym idei powołania Rady Hufca, było
zwiększenie odpowiedzialności za

wspólnotę

Hufca

oraz uprawnień decyzyjnych

komendantów szczepów. Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Rady jest zadaniem
Komendanta Hufca (patrz: pkt. 7 zakresu obowiązków). Rada Hufca zatwierdza corocznie
kalendarz swoich posiedzeń. Na tydzień przed spotkaniem Rady Hufca propozycje tematów
były przesyłane przeze mnie wszystkim osobom, mającym prawo uczestniczenia
w spotkaniach Rady. Rada Hufca zebrała się 1 raz w roku 2011, 7 razy w roku 2012, 6 razy
w roku 2013, 6 razy w roku 2014 i – do momentu pisania sprawozdania – 4 razy w roku 2015.
Kilkakrotnie też podejmowała decyzje drogą obiegową.

Najważniejsze decyzje, podjęte przez Radę Hufca:
- zaopiniowanie nowego Regulaminu Chaty na Grzechynii (2011)
- przyjęcie planu obchodów 55-lecia Hufca (2011)
- przyjęcie stanowiska w sprawie projektów uchwał składkowych ZHP (2011)
- zatwierdzenie budżetu Komendy Hufca na rok 2012 (styczeń 2012)
- zmiana Regulaminu Honorowej Odznaki Hufca (styczeń 2012)
- brak zgody na przekazywanie na rzecz realizacji zadań Komendy Hufca dodatkowych
środków finansowych (styczeń 2012)
- opracowanie kryteriów samooceny środowisk (marzec 2012)
- zatwierdzenie planu pracy Hufca na rok 2012/13 (czerwiec 2012)
- zatwierdzenie budżetu Komendy Hufca na rok 2013 (listopad 2012)
- ustalenie nowych zasad przydzielania stoiska przy wiadukcie na Grębałowie podczas Akcji
Znicz (luty 2013)
- wyrażenie zgody na pozyskanie nowego lokalu Hufca na os. Jagiellońskim (marzec 2013)
- wyrażenie zgody na przekazanie innej jednostce lub zrzeczenie się na rzecz Miasta lokalu na
os. Sportowym (kwiecień 2013)
- ustalenie zasad postępowania w Ewidencji ZHP w przypadku likwidacji jednostki (kwiecień
2013)

3

- wyrażenie zgody na zrzeczenie się najmu drugiego budynku na Grzechynii (sierpień 2013,
drogą obiegową)
- zatwierdzenie planu pracy Hufca na rok 2013/14 (wrzesień 2013)
- wyrażenie zgody na ewentualne podpisanie przez Komendanta Hufca umowy
z zagwarantowaniem wkładu własnego ze strony Hufca na realizację inwestycji na ul.
Kaczeńcowej w wys. 20tys. zł (wrzesień 2013)
- ustalenie zasad, dotyczących zapłaty noty księgowej za badanie sprawozdania finansowego
Chorągwi za rok 2012 i na lata kolejne (wrzesień 2013)
- ustalenie harmonogramu postępowania ws. planów pracy jednostek (październik 2013,
drogą obiegową).
- zatwierdzenie budżetu Komendy Hufca na rok 2014 (listopad 2013)
- ustalenie propozycji tematów do dyskusji na Zjazd Sprawozdawczy (listopad 2013)
- zatwierdzenie koncepcji festynu na zakończenie roku harcerskiego Hufca „HUTA 2014”
(marzec 2014)
- podjęcie decyzji o tworzeniu kierunków rozwoju Hufca na następną kadencję, zamiast
strategii rozwoju Hufca i skoncentrowaniu się na realizacji strategii ZHP (marzec 2014)
- zatwierdzenie planu pracy Hufca na rok harcerski 2014/15 (czerwiec 2014)
- ustalenie, iż decyzję ws. ewentualnych gratyfikacji za działania na rzecz pozyskiwania
środków podejmie Zjazd Nadzwyczajny (czerwiec 2014)
- zatwierdzenie budżetu Komendy Hufca na rok 2015 (listopad 2014)

Ponadto Rada Hufca stanowiła forum wymiany opinii w wielu sprawach. Atmosfera
pracy podczas spotkań Rady była na ogół dobra. Raz do roku Rada Hufca zbierała się
w trybie wyjazdowym: w 2012r. w Stryszawie, w 2013r. w Ciężkowicach, w 2014r.
w Kacwinie i w 2015r. w Rabce. Działalność tego organu stanowiła istotny element
współpracy ze szczepowymi.
Ponadto na bieżąco współpracuję z komendantami szczepów w sprawach
organizacyjnych. Dbam o dobry przepływ informacji, przesyłanych głównie drogą mailową.
Załatwiane są również indywidualne sprawy poszczególnych środowisk. Uczestniczę też
w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. W czasie trwania kadencji Komendy Hufca
zmienili się komendanci wszystkich szczepów. We współpracy z Komisją Rewizyjną
starałem się, aby przekazania następowały płynnie i rzetelnie.
Niestety nie wykazywałem aktywności w kontaktach z radami szczepów (patrz: pkt. 6
zakresu obowiązków). W ramach nadzoru nad działalnością szczepów staram się
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monitorować ich sytuację i reagować, kiedy sprawa tego wymaga. Jednak sytuacje takie
zdarzają się sporadycznie i współpraca odbywa się na ogół w atmosferze wzajemnego
zaufania.
Szczególnym momentem we współpracy ze środowiskami jest akcja letnia i zimowa
(pkt. 11 zakresu obowiązków). Corocznie zatwierdzam dokumentację HAL i HAZ szczepów.
W ramach funkcji nadzorczej, we współpracy z Komisją Rewizyjną, Komendant i członkowie
Komendy uczestniczyli w wizytacjach obozów letnich i zimowych. W czasie naszej kadencji
odwiedziliśmy:
Lato 2012r:
- obóz szczepu „Halny” w Polankach
- obóz szczepu „Orogen” w Polankach
- obóz szczepów „Bartoszowcy” i „Kolorowy” w Kokotku
Zima 2013r:
- zimowisko szczepu „Unia” w Orawce
- zimowisko szczepu „Bartoszowcy” w Stryszawie
Lato 2013r.:
- obóz szczepów „Tęczowy” i „Orogen” w Stężycy
- obóz szczepu „Unia” nad Jez. Zielone Oko
Lato 2014r.:
- obóz szczepu „Orogen” w Jeleśni
- obóz szczepu „Halny” w Stężycy
- obóz szczepu „Unia” nad Jez. Zielone Oko
Zima 2015r.:
- zimowisko szczepu „Bartoszowcy” w Rozdzielu
- zimowisko szczepu „Kolorowy” w Poroninie
Lato 2015r.:
- obóz szczepów „Halny” i „Tęczowy” w Jarosławcu
- obóz szczepu „Unia” nad Jez. Zielone Oko
- obóz szczepu „Orogen” w Kurnędzu
- obóz szczepu „Kolorowy” w Ocyplu
- obóz szczepu „Bartoszowcy” w Wiciach.
Pod względem programowym, metodycznym i organizacyjnym akcje letnie i zimowe
oceniane były dobrze. Ogólnie jednak, również na akcjach szczepów naszego Hufca zdarzały
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się sytuacje zagrożeń. Na wrześniowych Radach Hufca w 2012, 2013 i 2014r. analizowaliśmy
je, omawialiśmy właściwy tryb postępowania oraz wyciągaliśmy wnioski na przyszłość.

Praca Komendy – kwestie organizacyjne, rozwój członków Komendy

Moim zadaniem jako Komendanta Hufca było koordynowanie pracy Komendy,
podział zadań oraz rozliczanie członków Komendy z ich wykonywania (patrz: pkt. 2. Zakresu
obowiązków). Jeszcze jako kandydat na funkcję Komendanta, kilka dni przed Zjazdem
Hufca, przedstawiłem instruktorom Hufca drogą mailową proponowany skład Komendy wraz
z zakresem obowiązków. Został on formalnie przyjęty na pierwszym spotkaniu Komendy
w dniu 29.09.2011r. i zmodyfikowany w styczniu 2013, listopadzie 2014 i lutym 2015r.
Podstawą działania Komendy jest Regulamin i Struktura Komendy, przyjęte w listopadzie
2011r. Struktura została zmodyfikowana w styczniu 2013r. oraz w listopadzie 2014r.
Zbiórki Komendy odbywają się regularnie, mniej więcej raz w miesiącu. Od objęcia
przeze mnie funkcji Komendanta do dnia publikacji sprawozdania odbyło się 39 zbiórek
Komendy (4 w roku 2011, 10 w roku 2012, 10 w roku 2013, 11 w roku 2014 i 4 w roku
2015). Kilkakrotnie w zbiórkach Komendy uczestniczyli także szefowie zespołów Hufca.
Wiosną 2012r. podpisałem opisy funkcji z wszystkimi członkami Komendy (patrz: pkt. 3
zakresu obowiązków). Nie przygotowałem natomiast umów wolontariackich. Na bieżąco
monitoruję wykonywanie zadań przez członków Komendy oraz utrzymuję z nimi stały
kontakt w sprawach, leżących w ich zakresie obowiązków. Wspólnie dzielimy się także
zadaniami, wynikającymi z bieżących potrzeb, a nie leżącymi w zakresie obowiązków
żadnego

członka

Komendy.

Na

zbiórkach Komendy analizujemy i

ewaluujemy

przeprowadzane akcje oraz stan realizacji planu pracy i strategii.
Tradycyjnym zadaniem Komendanta Hufca jest wydawanie rozkazów (patrz: pkt. 5
zakresu obowiązków). Były one wydawane regularnie: w roku 2011 wydałem 4, w 2012 – 17,
w 2013 – 18, w 2014 – 20, a w 2015r. do momentu publikacji sprawozdania - 13. Mniej
regularnie pojawiały się Komunikaty. W roku 2011 wydałem 2, w 2012 – 3, a w 2013 – 1.
Drugi komunikat w 2013r. wydała Szefowa Biura. Po 2013r. zaniechaliśmy wydawania
formalnych komunikatów – wystarczającym źródłem informacji są maile i telefony
w konkretnych sprawach.
Komenda Hufca dba o swój rozwój. W 2012r. ukończyłem z wynikiem bardzo
dobrym kurs komendantów hufców, organizowany przez ChZKK „Wierchy”. Phm. Agata
Bębenek ukończyła również z wynikiem bardzo dobrym kurs zastępców komendanta hufca
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ds. organizacyjnych. Katarzyna Pucułek i ja zdobyliśmy stopień harcmistrza, a phm.
Magdalena Mazgaj otworzyła próbę harcmistrzowską. Marcin Stefański zdobył stopień
podharcmistrza. Phm. Adam Madej zdobył stopień Harcerza Rzeczypospolitej, a próby na HR
otworzyli również: phm. Agata Jankowska i phm. Marcin Stefański.

Lokale Hufca
A) Sportowe

Jesienią 2011r., w momencie przejmowania Hufca, pod naszym zarządem znajdował
się cały teren działki na os. Sportowym czyli budynek wraz z ogródkiem jordanowskim.
Podstawę prawną stanowiła umowa użytkowania, która miała wygasnąć 23 stycznia 2013r.
Zapoczątkowana w poprzedniej kadencji procedura zrzeczenia się użytkowania 857/1000
części działki (ogródka jordanowskiego) stanęła w martwym punkcie, ze względu na
zastrzeżenia prawników Głównej Kwatery co do możliwości jej legalnego przeprowadzenia.
Dlatego też nie było możliwości otrzymania notarialnie poświadczonego zrzeczenia się części
nieruchomości (sprawa musiała być załatwiana przez władze centralne w Warszawie ze
względu na fakt, iż w momencie zawierania umowy w rok 2003 ZHP miał jedną osobowość
prawną). Dokument ten był jedynym czynnikiem blokującym procedurę przekazania ogródka.
W 2011 i 2012 roku do Hufca spływały wielokrotnie monity ze Straży Miejskiej,
głównie w odpowiedzi na skargi mieszkańców, dotyczące stanu technicznego urządzeń
ogródka jordanowskiego i utrzymania czystości na terenie działki. Co 3 miesiące z Wydziału
Skarbu do wiadomości Hufca przychodziło kolejne pismo do ZIKiT-u o przedłużeniu
procedury zrzeczenia się ogródka, ze względu na niemożność załatwienia sprawy
w wyznaczonym uprzednio terminie.
Z początkiem 2012r. złożyłem wizytę w Wydziale Skarbu, przedstawiając się
i otrzymując dokładne wyjaśnienie, co należy w tej sprawie zrobić. W związku z kolejnym
pismem o przedłużeniu procedury i następnymi skargami, w marcu 2012r. wystosowałem
pismo do Naczelniczki ZHP z dramatycznym apelem o zajęcie się sprawą ogródka
i załatwienie notarialnie poświadczonego zrzeczenia się części działki, w trosce o dobre imię
harcerstwa i szkody wizerunkowe. Zostało ono następnie zreferowane w kontakcie
bezpośrednim z przedstawicielami GK podczas spotkania Rady Naczelnej przez phm. Marka
Balona. Efektem naszych działań było pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Główną Kwaterę
i w kwietniu 2012r. do Hufca dotarł wymagany dokument, który niezwłocznie dostarczyłem
do Wydziału Skarbu.
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Dzięki temu procedura zrzeczenia ogródka była kontynuowana i w dniu 2 lipca 2012r.
odbyła się wizja lokalna nieruchomości z udziałem przedstawicieli ZIKiT i Wydziału Skarbu
Miasta. ZIKiT podtrzymał chęć przejęcia ogródka, ale dopiero od 2013r., ze względu na brak
środków finansowych na ten cel w roku 2012. Jesienią pozytywnie sprawę zaopiniowała Rada
Dzielnicy XVIII. Ostatecznie w styczniu 2013r. Wydział Skarbu wydał decyzję o przekazaniu
ogródka jordanowskiego w trwały zarząd ZIKiT. W marcu 2013r. odbyło się protokolarne
przekazanie ogródka, a Hufiec nie poniósł w związku z tym żadnych strat finansowych.
Niestety wieloletni zarząd nad ogródkiem jordanowskim – zadanie praktycznie niewykonalne
przy naszych uwarunkowaniach finansowych – odbił się negatywnie na wizerunku Hufca
i harcerzy i był obecny w mediach. Ogródek został gruntownie uprzątnięty (m.in. ze starych,
zdewastowanych urządzeń placu zabaw) przez nowych zarządców (ZIKiT za pieniądze
Dzielnicy XVIII). Tak zakończyły się nasze problemy, związane z ogródkiem jordanowskim.
Równolegle do procedury przekazania ogródka jordanowskiego, od lipca 2012r. we
współpracy z Komendantem Chorągwi hm. Pawłem Grabką podjęliśmy starania
o przedłużenie użytkowania lokalu na os. Sportowym o kolejne 10 lat, w związku ze
zbliżającym się końcem umowy w styczniu 2013r. Wydział Skarbu poinstruował nas
o konieczności wykonania operatu szacunkowego i pokryciu jego kosztów. W odpowiedzi na
pismo, zwróciłem się z wnioskiem o przeprowadzenie operatu samego gruntu z wyłączeniem
budynku, który został odremontowany w znacznej mierze własnym sumptem. Dzięki temu
oszacowana wartość nieruchomości – a co za tym idzie – czynsz – byłyby mniejsze.
Procedura się przeciągała i w styczniu 2013r., aby nie tracić tytułu do nieruchomości,
podpisaliśmy z Wydziałem Skarbu UMK roczną umowę użyczenia lokalu – do czasu
ustanowienia użytkowania. Użyczenie jest formą bezpłatną, więc w roku 2013 nie musieliśmy
płacić czynszu za lokal, który rok wcześniej wynosił ponad 1300zł. Ponadto umowa
umożliwiła podpisanie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, gdyż poprzednie
porozumienie z Tauronem właśnie wygasało.
W styczniu 2013r., dzięki pomocy hm. Andrzeja Krzyworzeki, interweniowałem
również u wiceprezydenta Tadeusza Trzmiela w sprawie przedłużającej się procedury,
dotyczącej lokalu na os. Sportowym. W lutym, przy udziale przewodniczącego Rady
Dzielnicy XVI Sławomira Góry, ze strony Miasta (Wydziału Edukacji) i Szkoły Podstawowej
nr 101 pojawiła się nowa propozycja na zabezpieczenie lokalowe Hufca. Została ona
przedstawiona i zaaprobowana przez Radę Hufca w marcu. W związku z powyższym nie było
już potrzeby tak intensywnej walki o przedłużenie użytkowania lokalu na os. Sportowym.
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W tym samym czasie jednak Wydział Skarbu przeprowadził już operat – zgodny z naszym
wnioskiem tj. z wyceną wyłącznie gruntu – i wyliczył roczny czynsz w wys. 508zł brutto.
Przedstawiłem w Wydziale Skarbu informację o nowej ofercie lokalowej Miasta.
Ostateczną decyzję co do przyszłości Sportowego mieliśmy podjąć do końca czerwca.
W kwietniu Rada Hufca wyraziła zgodę na przekazanie lokalu innej jednostce lub oddanie
Miastu. Komenda Hufca przygotowała ofertę wraz w wyliczeniem środków finansowych,
niezbędnych do utrzymania lokalu i przedstawiła ją środowiskom. Żaden szczep nie
zadeklarował chęci przejęcia lokalu, więc w czerwcu napisałem pismo o rezygnacji
z ustanowienia użytkowania lokalu na os. Sportowym. Jednocześnie uzgodniłem z Urzędem,
iż nie będziemy musieli opuścić lokalu do końca października, gdy lokal na Jagiellońskim
będzie już przygotowany do przeprowadzki.
Po rezygnacji z przedłużenia umowy użytkowania, rozpoczęła się procedura
przekazania lokalu Zarządowi Budynków Komunalnych. ZBK wyraził wstępnie chęć
przejęcia lokalu i 19 września odbyła się wizja lokalna z przedstawicielami tego urzędu oraz
Wydziału Skarbu. Stanowisko Zarządu było jednak dość sceptyczne w kwestii możliwości
przekazania budynku innej instytucji, ze względu na słabą lokalizację. Zasugerowano, że być
może MOPS będzie nim zainteresowany. Obawiając się przeciągania procedury, podjąłem
w tej sprawie kontakt z radną Dzielnicy XVIII Stanisławą Rusinowską, która już wcześniej
nam pomagała w sprawach Sportowego i umówiliśmy spotkanie z przedstawicielami MOPS
na 26 września. Przedstawiciele Ośrodka dokonali oględzin lokalu i zorientowali się
w sprawach kosztów utrzymania.
Z początkiem listopada 2013r. przeprowadziliśmy się do nowego lokalu na os.
Jagiellońskim i możliwe było fizyczne przekazanie budynku na os. Sportowym. Procedury
znów przeciągały się, jednak w styczniu 2014r. MOPS zdecydował ostatecznie, że chce go
przejąć i Wydział Skarbu podjął postanowienie w tej sprawie, wyznaczając termin
protokolarnego przekazania na 28.02.2014r. Przekazanie odbyło się z moim udziałem,
planowo i bez przeszkód. Przedstawiciele Wydziału Skarbu i MOPS byli zadowoleni
z przygotowania budynku pod przekazanie. Jednocześnie podjęliśmy działania, związane
z przepisaniem umów na dostawy mediów (Tauron, MPWiK, MPEC), które z naszej strony
zostały przeprowadzone perfekcyjnie (stosowne pisma zostały skierowane terminowo do
dostawców, a w dniu przekazania ich przedstawiciele byli obecni na miejscu w celu
potwierdzenia stanów liczników, co zresztą spisaliśmy protokolarnie). Pewne zawirowania
i opóźnienia ze strony MOPS (niedostarczenie na czas stosownych dokumentów do
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dostawców mediów) kosztowały nas trochę nerwów. Ostatecznie wszystko skończyło się
pomyślnie. Tak zakończyła się sprawa lokalu na os. Sportowym.

B) Jagiellońskie

W lutym 2013r. ze strony Wydziału Edukacji i przewodniczącego Dzielnicy XVI
Sławomira Góry zasugerowano nam możliwość alternatywnego rozwiązania problemów
lokalowych Hufca – poprzez pozyskanie pomieszczeń szkolnych w SP nr 101 na os.
Jagiellońskim. Urząd Miasta zaproponował, iż wyremontuje 2 dawne mieszkania, położone
na 1 i 2 piętrze w budynku szkoły, w celu adaptacji ich na potrzeby Hufca. Ze względu na
planowaną bezpłatną formę korzystania z pomieszczeń przez Hufiec – w postaci użyczenia
(tzn. wolną od czynszu), powinniśmy wykazać wkład własny w prace remontowe –
malowanie.
Na spotkaniu z udziałem wicedyrektor Wydziału Edukacji pani Beaty TrackiejSamborskiej, Sławomira Góry oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101 uzyskaliśmy
zapewnienie, iż realizacja pomysłu nie będzie stanowiła przeszkody dla planów adaptacji
budynku na ul. Kaczeńcowej. Uzgodniliśmy również, iż opłaty za prąd realizowalibyśmy za
pośrednictwem szkoły na podstawie wskazań sublicznika, zaś CO – od wykorzystywanej
powierzchni. Dokonaliśmy także oględzin lokalu i ustaliliśmy, iż z pomieszczeń na 2 piętrze
zostanie wykonane przebicie do sal lekcyjnych (zabezpieczone drzwiami z zamkiem),
z których moglibyśmy korzystać po każdorazowym uzgodnieniu z Dyrekcją. W dniu 6 marca
2013r. pomysł adaptacji pomieszczeń szkolnych został przedstawiony na Radzie Hufca, która
wyraziła zgodę na jego realizację.
Zespół Ekonomiki Oświaty wykonał przedmiar robót oraz wstępną wycenę prac
remontowych. Była ona jednak zbyt wysoka w stosunku do możliwości wygospodarowania
środków ze strony UMK. Zaproponowano, abyśmy spróbowali znaleźć wykonawcę, który
przeprowadziłby remont znacznie taniej. Wiosną 2013r. znaleźliśmy wykonawcę, który byłby
w stanie wykonać prace remontowe za kwotę ok. 15% niższą, niż wynosiła wycena ZEO.
Kwota ta jednak była wciąż zbyt wysoka i ofertę odrzucono. Wydział Edukacji zdecydował
o przeznaczeniu na remont kwoty 40tys. zł, zaś Rada Dzielnicy XVI – 10tys. zł (łącznie 50
tys. zł). Latem rozpisano przetarg i w trzecim postępowaniu pod koniec lipca wyłoniono
wykonawcę, który sprostał wymaganiom finansowym. Komenda Hufca wyznaczyła osoby
kontaktowe do spraw remontu – druhów phm. Zdzisława Błachnika i hm. Andrzeja
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Grabowskiego. Podczas remontu w okresie sierpnia i września kilkakrotnie kontrolowaliśmy
stan prac.
W dniu 10.09.2013r. uczestniczyłem w odbiorze lokalu po remoncie. W kolejnych
dniach wraz z panią dyrektor podpisaliśmy umowę użyczenia pomieszczeń na okres do
31.08.2015r. z możliwością przedłużenia. Jednocześnie pobraliśmy klucze do lokalu i od
września do początku stycznia 2014r. realizowaliśmy naszą część prac remontowych
(przygotowanie ścian pod malowanie – zdzieranie starej farby kredowej, szpachlowanie
dużych powierzchni oraz samo malowanie), a także urządzanie lokalu. Przeprowadzka do
nowego lokalu nastąpiła w listopadzie 2013r. Podjęliśmy uchwałę Komendy o zmianie
siedziby Hufca, zaakceptowaną następnie, zgodnie ze Statutem ZHP, przez Komendę
Chorągwi. Wykonaliśmy także działania organizacyjno-formalne, związane ze zmianą
siedziby (zmiany pieczątek, zmiany w umowach, KRSie itp.). Latem 2015r. złożyłem
wniosek o przedłużenie umowy na lokal na kolejny rok. Dyrekcja szkoły zdecydowała
jednak, że wyrazi zgodę na przedłużenie jedynie połowy lokalu, tj. 1 piętra. W momencie
pisania sprawozdania realizujemy zadania, związane z przeniesieniem sprzętu na 1 piętro.
W mojej ocenie, z lokalem w SP 101 nie należy wiązać dalszej przyszłości Hufca.
W dziedzinie realizacji punktu 17 i 18 zakresu obowiązków, staram się
z wyprzedzeniem informować o zakresie prac szczepu dyżurnego. Nadzoruję też
wykonywanie prac porządkowych. Zadania te są przeze mnie na bieżąco wykonywane.

C) Kaczeńcowa

Po przejęciu obowiązków przez nową Komendę, jesienią 2011r. niezwłocznie
przystąpiliśmy do działań, związanych z lokalem Hufca na ul. Kaczeńcowej. Szybko
nawiązałem kontakty z Przewodniczącym Rady Dzielnicy XVI – Sławomirem Górą oraz
architektem – Jarosławem Nazimkiem. Dokonałem również konsultacji z phm. Dorotą
Czernek-Zaczyńską. W listopadzie 2011r. druhna Dorota i Pan Jarosław Nazimek zostali
zaproszeni przeze mnie na Radę Hufca, gdzie przedstawili aktualną sytuację, związaną
z lokalem i przyszłe działania.
Kluczowe dla powodzenia projektu były zabiegi, związane ze zdobyciem środków
finansowych na odpowiednią dokumentację (Akcja Znicz, Akcja Alma, Akcja „Podaj Cegłę”
i in.). Zimą 2012r. środki finansowe na ten cel były pozyskane i umożliwiło to wykonanie
odwiertów

geologicznych

oraz

projektu

budowlanego.

W

budżecie

na

2012r.

zapreliminowaliśmy środki na kolejne procedury, niezbędne do przygotowania projektu
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budowlano-wykonawczego.

Wymagał

on

uzgodnień

branżowych

oraz

uzgodnień

z właściwymi urzędami. Działania te były konieczne dla rozpoczęcia procedury uzyskania
pozwolenia na budowę.
Kolejnym zadaniem było pozyskanie środków na realizację całej inwestycji, co daleko
wykracza poza możliwości finansowe Hufca, jak i Dzielnicy XVI. W styczniu 2012r.
goszcząc na spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, przedstawiliśmy koncepcję
lokalu na Kaczeńcowej m.in. hm. Andrzejowi Krzyworzece, który pomysł ten zaczął
aktywnie wspierać. W moim zamyśle było, aby pozyskać decyzję o pozwoleniu na budowę,
a następnie zaaranżować spotkanie z władzami Miasta w sprawie środków na inwestycję.
Niestety procedury uzgodnień branżowych, pomimo zabezpieczenia środków finansowych na
ten cel, bardzo się przeciągały i w roku 2012 posunęliśmy się do przodu bardzo niewiele.
Nie mogąc dłużej czekać, w styczniu 2013r. udało się zaaranżować spotkanie
z wiceprezydentem Tadeuszem Trzmielem, w którym uczestniczyli również Jarosław
Nazimek i Dorota Czernek-Zaczyńska. Zostaliśmy poinstruowani odnośnie procedury
dalszych działań. W czerwcu 2013r. w SP 101 oraz na samej Kaczeńcowej odbyło się
spotkanie z udziałem Tadeusza Trzmiela (wiceprezydenta Miasta Krakowa), Beaty TrackiejSamborskiej (wicedyrektor Wydziału Edukacji), Sławomira Góry (Przewodniczącego
Dzielnicy XVI) oraz hm. Pawła Grabki, Jarosława Nazimka i moim ze strony ZHP.
Uczestnicy spotkania obejrzeli nieruchomość. Zaproponowano sporządzenie umowy
pomiędzy Miastem, Dzielnicą XVI i ZHP Chorągwią Krakowską Hufcem Kraków Nowa
Huta, dotyczącej współfinansowania inwestycji. Poszczególne podmioty przedstawiały też
ustne deklaracje finansowe, jakie kwoty byłyby w stanie przeznaczyć w 2 kolejnych latach na
remont lokalu. Zadeklarowałem, iż Hufiec będzie w stanie wygospodarować łącznie 20tys. zł
na ten cel (10tys. w roku 2014 i kolejne 10tys. w roku 2015). We wrześniu uzyskałem zgodę
Rady Hufca na ewentualne podpisanie umowy z takim zobowiązaniem. W tym samym
miesiącu do urzędników, zajmujących się przygotowaniem budżetu na 2014r. wpłynął też
ogólny kosztorys inwestycji.
Niemniej jednak nie przesądziło to o powodzeniu inwestycji. Ze względu na wejście
w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wygasła decyzja o warunkach
zabudowy i konieczne było dokonanie kolejnych zmian w projekcie oraz dalszych uzgodnień.
Jednocześnie problemy osobiste naszego architekta spowodowały, że nie mógł się on w pełni
zaangażować w tym czasie, co znów opóźniło nasze działania. W budżecie na rok 2014 nie
znalazło się osobne zadanie, związane z tą inwestycją. W lutym 2014r. nasz architekt złożył
wniosek o pozwolenie na budowę. W toku uzgodnień okazało się jednak, że brakuje jeszcze
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jednego dokumentu: oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem w stosunku do działek
ościennych, w kontekście konieczności doprowadzenia przez nie mediów oraz drogi
dojazdowej do naszej nieruchomości.
Zimą 2014r. na kolejnym spotkaniu pan prezydent Trzmiel poinformował, że na naszą
inwestycję mają być przeznaczone środki, zapisane w budżecie na remonty harcówek,
w pełnej kwocie 100tys. zł, uzgodnionych dla ZHP. Decyzja ta mogła okazać się katastrofalna
dla relacji pomiędzy hufcami krakowskimi oraz stawiała mnie w trudnym położeniu –
z jednej strony jako reprezentanta interesów swojego hufca, z drugiej zaś instruktora lojalnego
wobec przełożonych i interesów całej organizacji. Biorąc pod uwagę brak formalnej podstawy
do odniesienia się przez władze Chorągwi do sprawy podziału środków, nie mogąc
w nieskończoność jej przeciągać, zwróciłem się do Wydziału Edukacji, obsługującego
fundusz, z prośbą o wystosowanie oficjalnego pisma. Wreszcie z początkiem kwietnia
nastąpił oficjalny kontakt Wydziału Edukacji z Komendantem Chorągwi, który spowodował
zwołanie przez niego spotkania z udziałem komendantów hufców krakowskich w celu
ustalenia wspólnego stanowiska. Spotkanie odbyło się 3 kwietnia i przedstawiłem na nim
propozycję prezydenta Trzmiela, informując jednocześnie, iż nie wynikała ona z naszych
intencji. Przedstawiłem także argumenty na rzecz takiego właśnie rozstrzygnięcia sprawy.
Konkluzje ze spotkania były pomyślne dla Hufca Kraków Nowa Huta.
Po kilku dniach, w wyniku kontaktów między dyrektor Beatą Tracką-Samborską (WE),
prezydentem Trzmielem oraz Komendantem Choragwi, sprawy przybrały jednak inny obrót,
praktycznie przekreślający ustalenia ze spotkania z 3 kwietnia. Zastrzeżenia formalne
i finansowe (m.in. brak pokrycia dla 100% realizacji inwestycji, wynikających z kosztorysu)
skłoniły prezydenta do przyjęcia innej optyki co do możliwości realizacji inwestycji przy
udziale Wydziału Edukacji. Prezydent Trzmiel poprosił o dostarczenie pełnej dokumentacji
projektu, jaką dotychczas udało się zgromadzić. Nastąpiło to na spotkaniu w dniu 28 kwietnia
2014r. Prezydent poinformował, iż przekazuje materiał Wydziałowi Inwestycji do analizy.
Pod warunkiem skutecznego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, Wydział Inwestycji
gotów jest sprawę przejąć. Ze swojej strony zadeklarowałem gotowość współfinansowania
przez Hufiec inwestycji kwotą 10tys. zł każdego roku.
W

Wydziale

Skarbu przez dłuższy czas

realizowaliśmy procedurę

GS-22,

umożliwiającą złożenie brakujących dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę.
Procedura została zakończona pomyślnie w listopadzie 2014r. Niestety w międzyczasie
z powodów osobistych nasz architekt musiał zawiesić działalność gospodarczą, co w praktyce
uniemożliwiło dalsze działania. Z tego powodu sprawa utknęła w martwym punkcie.
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W momencie pisania sprawozdania czynię zabiegi o odzyskanie od niego dokumentacji
projektu. Na chwilę obecną gotowy jest projekt budowlany. Mapa geodezyjna oraz
uzgodnienia dot. przyłączy mediów wymagają aktualizacji. Koniecznym wydaje się być
znalezienie innego partnera z uprawnieniami, który w oparciu o preferencyjne stawki
finansowe byłby w stanie zadanie przejąć.

D) Grzechynia

Zjazd Hufca w dniu 24.09.2011r. wyraził zgodę na przekazanie Chaty na Grzechynii
w zarząd szczepu „Tęczowy”. Jesienią 2011r. został przygotowany, skonsultowany ze
środowiskami i przyjęty nowy regulamin Grzechynii. Jednocześnie Komenda Hufca powołała
komisję inwentaryzacyjną w składzie: phm. Magdalena Mazgaj (przedstawiciel Komendy),
phm. Grzegorz Fita (przedstawiciel Komisji Rewizyjnej) i phm. Piotr Salwiński
(przedstawiciel szczepu „Tęczowy”), która w listopadzie przeprowadziła spis z natury Chaty.
Po przeprowadzeniu stosownych czynności w dokumentacji sprzętowej przez kwatermistrza
Hufca, w dniu 14.03.2012r. Komenda Hufca podjęła uchwałę o przekazaniu w zarząd szczepu
„Tęczowy” Chaty na Grzechynii poczynając od 01.01.2012r. na okres 10 lat. Tym samym
zrealizowana została uchwała Zjazdu. Na wniosek komendanta szczepu „Tęczowy”, na
funkcję Gospodarza Chaty mianowany został hm. Andrzej Grabowski.
Środowiska Hufca mogą bez problemów korzystać z Grzechynii, a jakość zarządzania
obiektem oceniam pozytywnie. W sierpniu 2013r. Nadleśnictwo Sucha Beskidzka zwróciło
się z prośbą o rozwiązanie kwestii drugiego budynku, będącego w bardzo złym stanie
technicznym. Rada Hufca wyraziła zgodę na zrzeczenie się najmu tej nieruchomości i pismo
w tej sprawie skierowałem do Nadleśnictwa. Podpisaliśmy nową umowę, dotyczącą
wyłącznie budynku, z którego rzeczywiście korzystamy. Jest ona aneksowana co pół roku,
gdyż w takim trybie zmieniany jest czynsz (stawki raz rosną, a raz maleją). Rozwiązany
został problem ewentualnego zagrożenia, jakie sprawiać mógł drugi budynek. Nadleśnictwo
dokonało jego rozbiórki na własny koszt. Powyższy opis wyczerpuje punkt 9 zakresu
obowiązków.

Reprezentowanie Hufca, obieg dokumentów i działania promocyjne

Jako Komendant Hufca reprezentuję Hufiec na zewnątrz. W dziedzinie kontaktów
z Komendą Chorągwi ja lub inny przedstawiciel Komendy Hufca jest zawsze obecny na
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odprawach komendantów. Kilka razy w miesiącu odwiedzam też lokal na Karmelickiej.
Przepływ dokumentów do KCh jest rzetelny i terminowy, a współpracę oceniam bardzo
pozytywnie. Podjąłem także działania, zmierzające do większego zintegrowania naszego
środowiska ze wspólnotą Chorągwi. Aktywnie promowaliśmy imprezy programowe
Chorągwi i współpracowaliśmy przy okazji Scout Cup 2013, której to imprezy miałem
przyjemność być komendantem, a trzon Sztabu stanowili instruktorzy naszego Hufca.
W 2012 roku po raz pierwszy od lat na inauguracji chorągwianej (Andrychów) pojawił
się patrol z naszego Hufca. W roku 2013 (Tarnów) na inauguracji obecne były 2 patrole oraz
1 w 2014r. w Nowym Sączu. Na Turnieju Piłkarskim Scout Cup w 2012r. obecne były
3 reprezentacje z Hufca, w 2013r. – 4, w 2014 – 1, zaś w 2015 - 2. Patrole z naszego Hufca
uczestniczyły też w obchodach święta Patrona Chorągwi w 2012, 2013 i 2014. W roku 2015
w Święcie wzięło udział aż 6 jednostek. Tradycyjnie uczestniczyliśmy również w przekazaniu
Betlejemskiego Światła Pokoju w 2011, 2012, 2013 i 2014r. Choć biorąc pod uwagę
liczebność Hufca, nie były to ilości imponujące, to jednak na pewno nastąpiła poprawa
w stosunku do lat poprzednich. W 2012r. uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym Komend
Hufców „APSIK”. W roku 2013, w 2 edycji „APSIK” uczestniczyło 3 członków Komendy
i patrol, który współtworzyliśmy, zajął 3 miejsce w turnieju sprawnościowym.
We współpracy z Inspektoratem Ruchu Drogowego Chorągwi, harcerze starsi
i wędrownicy z naszego Hufca uczestniczyli w obstawie imprez miejskich i uroczystości.
Przyjęliśmy tu dobrą praktykę, iż na początku roku Inspektorat określa kalendarz imprez
i zapotrzebowanie, zaś konkretne szczepy deklarują ilość osób, jaką są w stanie wystawić.
W zdecydowanej większości przypadków wywiązują się ze złożonej deklaracji. W ostatnim
czasie zmniejszyła się liczba imprez „do obstawy” i zmieniła praktyka poszukiwania
wolontariuszy – obecnie każdy hufiec krakowski otrzymuje imprezy przydziałowe, za których
obstawę odpowiada.
W 2011r. 12 osób uczestniczyło w obchodach Święta Niepodległości. W roku 2012
uczestniczyliśmy w obstawie:
- Cracovia Maraton – 34 osoby
- Święto Konstytucji 3 Maja – 9 osób
- Skandia Maraton – 15 osób
- Procesja św. Stanisława – 7 osób
- Bieg Trzech Kopców – 5 osób
- Święto Niepodległości 11 Listopada – 29 osób
W roku 2013 obstawialiśmy:
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- Cracovia Maraton – 27 osób
- Święto Konstytucji 3 Maja – 3 osoby
- Cracovia Interrun – 14 osób
- Centralna Procesja Bożego Ciała – 9 osób
- Święto Niepodległości 11 Listopada – 22 osoby
W roku 2014 obstawialiśmy:
- Święto Konstytucji 3 Maja – 3 osoby
- Cracovia Maraton – ok. 20 osób
- Święto Organizacji Pozarządowych – 11 osób
- Święto Niepodległości 11 Listopada – 24 osoby
- koncert Passionartu – 12 osób
- koncert dobroczynny na rzecz osób niepełnosprawnych – 2 osoby
- poczet sztandarowy na 2 pogrzebach
W roku 2015 obstawialiśmy:
- Święto Rodziny Krakowskiej – 12 osób
- Koncert „Ogień płonie w każdym z nas” przy NCK – 11 osób
Ponadto w roku 2012 kilka osób pomagało w imprezach, przygotowywanych przez
Pełnomocnika PMK ds. osób niepełnosprawnych. W 2012 i 2013r. pojedyncze osoby wzięły
też udział w uroczystościach, organizowanych przez seniorów Chorągwi Krakowskiej. Za
udział w powyższych działaniach chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować.
W dziedzinie współpracy z Dzielnicami, na bieżąco utrzymywałem kontakty
z Przewodniczącym Rady Dzielnicy XVI Sławomirem Górą, w sprawach lokali Hufca na
Kaczeńcowej i Jagiellońskim. Pan Przewodniczący gościł u nas także na imprezie z okazji
Dnia Myśli Braterskiej w lutym 2012r., gdzie został odznaczony Srebrną Odznaką Ruchu
Przyjaciół Harcerstwa przez Komendanta Chorągwi (procedura przyznania odznaki została
zainicjowana przez poprzednią Komendę). W sprawie lokalu na os. Sportowym
utrzymywałem kontakty z panią radną Dzielnicy XVIII Stanisławą Rusinowską.
Rozmawiałem również telefonicznie z przewodniczącym Rady Dzielnicy XVIII Stanisławem
Morycem. W kolejnych latach komendant i członkowie Komendy Hufca uczestniczyli
w delegacjach, przekazujących Betlejemskie Światło Pokoju do Rad Dzielnic. Kilkakrotnie
uczestniczyłem w spotkaniach z wiceprezydentem Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem,
głównie w sprawie lokalu Hufca na ul. Kaczeńcowej. W sprawach lokalowych rozmawiałem
również z wicedyrektor Wydziału Edukacji panią Beatą Tracką-Samborską oraz
z przedstawicielami Zespołu Ekonomiki Oświaty. Regularnie utrzymywałem kontakt
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z Wydziałem Skarbu UMK. Akcja Znicz i Chorągiewka była załatwiana przeze mnie
w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, ZIKiT oraz Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego UMK. Obecnie procedurę zgłoszenia i rozliczenia zbiórki publicznej realizuje
się przez Internet.
W 2012 w towarzystwie Magdaleny Mazgaj i Marka Balona, a w 2013r. samodzielnie
uczestniczyłem w spotkaniach „Po latach” Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, zabiegając
o poparcie w sprawach lokalowych Hufca. W roku 2012, z okazji 55-lecia Hufca udzieliłem
wywiadu, który ukazał się na łamach „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”. Udzieliłem
również pomocy organizacyjnej Krakowskiemu Harcerskiemu Kręgowi Akademickiemu
„Diablak” podczas przygotowań do zlotu

harcerzy akademików (listopad 2012)

i odwiedziłem tą imprezę. Na zaproszenie Szczepu „Unia” wziąłem udział w festynie nad
Zalewem Nowohuckim w dniu 02.06.2013r. W 2012 i 2013r. brałem udział w spotkaniach
„W kręgu przyjaciół”, organizowanych przez Jurka Kujawskiego dla wolontariuszy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowohuckim Centrum Kultury.
W ramach działań promocyjnych, od początku kadencji do grudnia 2012r.
prowadziłem osobiście stronę Hufca na facebooku. Posty były regularnie zamieszczane,
a liczba użytkowników „lubiących” naszą stronę systematycznie rosła – od ok. 90 we
wrześniu 2011r. do ponad 200 w grudniu 2012. Od stycznia 2013r. stroną zajmuje się Zespół
ds. Promocji Hufca i jakość działań w tym zakresie niewątpliwie wzrosła. Znacząco
zwiększyła się popularność strony – w chwili pisania sprawozdania jest już 621 „polubień”.
Zespół ds. Promocji zaktualizował też galerię na witrynie internetowej Hufca oraz
przygotował

materiały

promocyjne

przedsięwzięć

programowych.

Współpraca

z webmasterem Hufca jest dobra. Witryna internetowa Hufca jest na bieżąco aktualizowana
o nowe informacje i dokumenty.

Odznaczenia i nagrody

W zakresie odznaczeń, w 2013r. Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP odznaczeni
zostali: phm. Beata Madej i phm. Marcin Stefański, zaś w 2014r. phm. Agata Jankowska
(Bębenek). Srebrną odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymał druh Grzegorz Wyrwa.
W roku 2012 List Pochwalny Naczelnika ZHP otrzymało 2, w 2013 – 3, w 2014 – 4,
a w 2015 – 2 drużynowych. Od początku kadencji 3 instruktorów odznaczonych zostało
Honorową Odznaką Hufca w stopniu złotym, 3 kolejnych - srebrnym, zaś 12 w stopniu
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brązowym. Instruktorzy Hufca nominowani byli w kolejnych plebiscytach TADEK na
najlepszego instruktora Chorągwi Krakowskiej.

Współpraca ze Skarbnikiem. Zbiórki publiczne

Niezwłocznie po objęciu funkcji przez nową Komendę, poczyniliśmy kroki w celu
rozwiązania podstawowego problemu Hufca – braku wystarczających środków finansowych
na realizację zadań. Jako Komendant Hufca aktywnie uczestniczyłem w tych działaniach.
Dzięki pomocy szczepów „Tęczowy” i „Orogen”, które zgodziły się zrezygnować z jednego
ze stoisk na Grębałowie, jednorazowo podczas Akcji Znicz w 2011r. zorganizowaliśmy tam
stoisko hufcowe, obstawiane osobiście przez członków Komendy. Współuczestniczyłem
również w przygotowaniu akcji „Podaj Cegłę”, w celu zbierania funduszy na dokumentację
projektu Kaczeńcowej. W późniejszym czasie wspomagałem organizację akcji „Alma”,
poprzez dobre kontakty z gospodarzem terenu w Modlniczce – Hufcem Podkrakowskim.
W 2015r. nawiązaliśmy również współpracę z „Simply Market” na Mistrzejowicach.
W październiku 2012r. zaangażowałem się także w organizację szkolenia Latarników Polski
Cyfrowej w lokalu Hufca.
Uzyskiwanie stosownych zgód i pozwoleń na Akcję Znicz i Chorągiewka stanowiło
mój tradycyjny obowiązek. Jesienią 2011r., pomimo bardzo krótkiego czasu (24.09 nastąpił
wybór nowej Komendy na Zjeździe, a 29.09 otrzymaliśmy pełnomocnictwo od Komendanta
Chorągwi) udało się uzyskać wszystkie konieczne zgody (ZCK, ZIKIT i UMK)
i listopadowa akcja mogła się bez problemów odbyć. Także w latach 2012, 2013 i 2014
wszystkie pozwolenia zostały załatwione. Również rozliczanie przed Urzędem Miasta zbiórki
publicznej „Akcja Chorągiewka” stanowiło mój obowiązek, z którego wywiązywałem się
rzetelnie i terminowo każdego roku. W trakcie trwania kadencji zmieniła się ustawa
o zbiórkach publicznych. Akcja Chorągiewka w listopadzie 2014r. po raz pierwszy zgłaszana
była elektronicznie i realizowana wg nowych zasad. Od 1 kwietnia 2015r. dzięki naszym
działaniom Hufiec posiada zgodę na permanentną zbiórkę publiczną, w ramach której
realizowane są wszystkie akcje znicz, chorągiewka i market. Dodatkowo, jesienią 2011r.
Hufiec podlegał kontroli Urzędu Miasta w zakresie zbiórki publicznej „Akcja Chorągiewka”
z lat ubiegłych. Wraz ze Skarbnikiem Hufca przygotowywałem wszystkie dokumenty na tą
okoliczność i kontrola wypadła pomyślnie (pkt. 12 zakresu obowiązków).
Współpracuję ze Skarbnikiem w zakresie obsługi kont bankowych – podczas jego
nieobecności wykonuję przelewy i przesyłam szczepom historie operacji (pkt. 14 zakresu
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obowiązków). Planowanie finansowe (pkt. 13 zakresu obowiązków) Skarbnik realizuje
samodzielnie. Wniosków grantowych (pkt. 15 zakresu obowiązków) niestety nie składamy
wiele, aczkolwiek Hufiec pozyskuje środki z innych źródeł. Wyjątki stanowiły tu działania
z zakresu współpracy zagranicznej, realizowane przez phm. Magdalenę

Mazgaj

(dofinansowanie PNWM na seminarium polsko-niemieckie). Czyniliśmy również starania
o uzyskanie granta szwajcarskiego. Podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie, jednak nasz
wniosek przepadł. Niepowodzeniem skończyły się również zabiegi o granta FIO.

Dane statystyczne

Ilość gromad i drużyn:
1) w dniu przekazania Hufca 28.09.2011r: 44 w tym 15 gromad zuchowych, 18 drużyn
harcerskich, 6 drużyn starszoharcerskich i 5 drużyn wędrowniczych
2) w dniu pisania sprawozdania 23.08.2015r.: 43 w tym 14 gromad zuchowych, 16
drużyn harcerskich, 1 drużyna wielopoziomowa, 7 drużyn starszoharcerskich i 5
drużyn wędrowniczych
3) W Hufcu działają ponadto: 2 poczty harcerskie, 1 klub ratowniczy, 1 krąg starszyzny

Ilość członków Hufca wg Ewidencji ZHP
1) po uzupełnieniu Ewidencji na dzień 01.03.2012r.: 692
2) na dzień 21.08.2015r.: 695

Zespoły Hufca
1) w dniu przekazania Hufca 28.09.2011r.:
a) Namiestnictwo Zuchowe „Tropicana”
b) Namiestnictwo Harcerskie „Orla Perć”
c) Namiestnictwo Starszoharcersko-Wędrownicze „Ruber Ignis”
d) Zespół Kadry Kształcącej „QRS”
e) Komisja Stopni Instruktorskich
f)

Kapituła Stopni Harcerskich

g) Zespół ds. Rozwoju Duchowego

2) w dniu pisania sprawozdania 23.08.2015r.:
a) Namiestnictwo Zuchowe „Tropicana”
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b) Namiestnictwo Harcerskie „Orla Perć”
c) Namiestnictwo Starszoharcersko-Wędrownicze „Ruber Ignis”
d) Zespół Kadry Kształcącej „Kombinat”
e) Komisja Stopni Instruktorskich
f)

Kapituła Stopni Harcerskich

g) Zespół Zagraniczny
h) Zespół ds. Promocji Hufca

Podsumowanie

W ramach realizacji moich zadań jako Komendanta Hufca, do największych sukcesów
w ostatnich 4 latach zaliczam:
1) sprawne zarządzanie Hufcem i rozwiązywanie problemów, załatwianie „od ręki” bieżących
spraw, ważnych dla środowisk i zespołów
2) poprawienie atmosfery pracy w Hufcu i owocne kontakty ze szczepami
3) rozpoczęcie działań przez Zespół ds. Promocji Hufca
4) dobrą współpracę z Komendą Hufca, brak konfliktów interpersonalnych w zespole i ogólne
poczucie działania dla wspólnego dobra
5) załatwienie części spraw lokalowych Hufca

Porażkami są:
1) zbyt formalne kontakty z kadrą środowisk
2) utknięcie w miejscu spraw związanych z lokalem na ul. Kaczeńcowej
3) brak szerszej współpracy z dzielnicami

Oceniając ogólnie sytuację Hufca, nasze działania w ostatnich 4 latach oraz działania
innych osób, zaangażowanych w budowę wspólnoty Hufca, jako sukcesy wymienię:
1) 3 zrealizowane próby harcmistrzowskie i 5 otwartych prób harcmistrzowskich
2) Znaczące poprawienie sytuacji finansowej Hufca, które zapewniło nie tylko płynność
finansową, ale także realizację polityki dofinansowań do przedsięwzięć programowych,
refundację kursów oraz zabezpieczenie środków na działania, związane z zapleczem
lokalowym
3) Znaczące poprawienie atmosfery pracy w Hufcu, pomimo początkowych konfliktów
i trudności
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4) Utworzenie 2 nowych zespołów: Zagranicznego i ds. Promocji. Aktywna praca tych
zespołów. Znaczące zwiększenie aktywności środowisk w dziedzinie współpracy
zagranicznej. Hufcowy patrol na Jamboree w Japonii.
5) Wysoki poziom kultury organizacyjnej. Rzetelność i terminowość w obiegu dokumentów.

Jako porażki wymienię:
1) Słabą pracę metodyczną wielu jednostek Hufca i niewystarczające wsparcie dla nich ze
strony komend szczepów i zespołów Hufca
2) Słabe zdolności mobilizacyjne Hufca, co odbija się negatywnie na jego wizerunku
3) Słabe zaangażowanie drużyn i drużynowych w życie Hufca
4) Brak instruktora lub zespołu osób, zaangażowanych w dziedzinie pozyskiwania środków.

Moja ocena pracy i jej efektów – zarówno mojej, jak i członków Komendy Hufca jest,
w ogólnym rozrachunku, pozytywna i wnioskuję o udzielenie nam absolutorium.

Czuwaj!

hm. Jarosław Porański HR
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