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Komendant Hufca
Kraków – Nowa Huta
im. M. Zaruskiego

Sprawozdanie
z pracy Komendanta Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta
za okres 12.10.2009 - 17.10.2010r.

Do końca kadencji na funkcji Komendanta Hufca Kraków-Nowa Huta pozostał mi
jeszcze rok. „ZłoŜyłam sznur” z cięŜkim sercem, ale uwaŜam, Ŝe nie ma innego wyjścia. Moja
sytuacja rodzinna w ostatnim roku diametralnie się zmieniła. Urodziłam syna, znacie go
wszyscy, bo nieraz przychodził ze mną na odprawy i na dyŜur do hufca. To jest tylko dowód
na to, Ŝe starałam się pogodzić funkcję Komendanta Hufca z funkcją mamy. Teraz niestety
jest to coraz trudniejsze. Wituś jest coraz bardziej absorbujący i coraz więcej czasu muszę mu
poświęcać.
Zmieniła się teŜ moja sytuacja zawodowa, znacznie poszerzył mi się zakres obowiązków.
Do godzin popołudniowych praca, wieczorem Wituś - nie jestem w stanie poświęcać
swojego czasu hufcowi tyle ile bym chciała i tyle ile wymaga tego kondycja hufca.
W październiku 2009 roku odbył się zjazd sprawozdawczy hufca za okres dwóch lat.
Komenda przedstawiła swoje sprawozdania, które zostały przyjęte przez zjazd, udzielając tym
samym absolutorium tylko 80% członków komendy. W miejsce pwd. Piotra Grabowskiego w
skład komendy weszła hm. Anna Nowak. Reszta Komendy pozostała bez zmian. Na
pierwszym spotkaniu nowej komendy podzieliliśmy się obowiązkami.
Do moich obowiązków naleŜy: koordynowanie i monitorowanie pracy komendy hufca,
przygotowywanie ramowych planów posiedzeń komendy, wydawanie rozkazów
i komunikatów, podejmowanie decyzji dotyczących bieŜącego funkcjonowania hufca przy
konsultacji z członkami Komendy Hufca, współpracę ze szczepowymi, czytanie planów pracy
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szczepów, uczestnictwo w odprawach komendantów hufców w Chorągwi oraz dyŜur w
lokalu hufca.
Z powyŜszych obowiązków wywiązywałam się. Od października wydałam 17 rozkazów i 4
komunikaty. Uczestniczyłam w prawie wszystkich odprawach w Chorągwi reprezentując tam
interesy hufca. (Nie uczestniczyłam w odprawach przez okres 3 miesięcy od grudnia 2009r do
marca 2010r co spowodowane było urodzeniem dziecka, w tym teŜ czasie nie były
wydawane komunikaty). Monitorowanie i koordynowanie pracy komendy polegało na
rozmowach i ustaleniach wszystkich działań i poczynań. Przez cały rok byłam w stałym
kontakcie z członkami komendy, spotykaliśmy się w miarę regularnie na zwoływanych
posiedzeniach oraz podczas dyŜurów w hufcu gdzie podejmowane były wszystkie waŜne
decyzje. Zwoływałam teŜ szczepowych na odprawy w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niŜ raz
w miesiącu. Odbyła się odprawa świąteczna Wielkanocna, w Chacie u Szpinaka, na którą
zaprosiłam Komendanta i całą komendę Chorągwi. Spotkanie to wywarło na gościach
bardzo pozytywne wraŜenie.
Działania wychodzące poza przypisany zakres.
1. Lokale Hufca: Przez cały rok koordynowałam formalno-prawne sprawy lokalowe (obiekt ul.
Kaczeńcowa 7, os. Sportowe oraz Grzechynia).
Kaczeńcowa: W maju uzyskaliśmy Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu co
umoŜliwia nam przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego i wystąpienie o decyzję
pozwolenia na budowę. Jestem w stałym kontakcie z architektem, którego biuro
przygotowuje owe projekty. Początkiem sierpnia odbyło się spotkanie z Przewodniczącym
Rady Dzielnicy XVI Panem Sławomirem Górą oraz z Panem Jarosławem Nazimkiem architektem. Na tym spotkaniu ustaliliśmy dalszy przebieg naszych poczynań. Podzieliliśmy się
zadaniami i stworzyliśmy nowy harmonogram działań. Ustaliliśmy, Ŝe musimy włączyć w nasze
działanie Komendę Chorągwi. Ze względu na Zlot 100lecia i Inaugurację Roku Harcerskiego
Chorągwi spotkanie z Komendą Chorągwi zaplanowaliśmy na początek października.
Sportowe: W dalszym ciągu jesteśmy na etapie przeprowadzenia zrzeczenia się Ogródka
Jordanowskiego. Cały czas jestem w kontakcie z Kierownikiem Wydziału Skarbu Miasta
Krakowa. W maju i w czerwcu kilkakrotnie interweniowałam do Skarbnika Chorągwi i prosiłam
o załatwienie notarialnego pełnomocnictwa z Głównej Kwatery (bo tylko w taki sposób
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moŜemy to przeprowadzić). Skarbnik Chorągwi wykazał duŜą chęć pomocy jednakŜe to nie
wystarczyło. Pełnomocnictwo niestety błędne przyszło, ale dopiero w sierpniu. Obecnie przy
udziale phm. Marka Balona - naszego przedstawiciela w Radzie Naczelnej jesteśmy na etapie
załatwiania sprostowania tego pełnomocnictwa. Myślę, Ŝe sprawa zostanie załatwiona
jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Grzechynia: W ubiegłym roku harcerskim odbyło się wiele rozmów na temat Schroniska
Grzechynia. UŜytkowanie, zarządzanie, stan techniczny i inne. Nie prowadziłam tylko jednego
z nich. W czerwcu udało się dojść do porozumienia i ustalić, Ŝe od września tego roku
schronisko Grzechynia przechodzi w całkowity zarząd Szczepu Tęczowy. Jest to taki rok
próbny. Jeśli wypracowane warunki się sprawdzą kolejny zjazd będzie mógł podjąć decyzję
o przekazaniu w zarząd schroniska na dłuŜszy okres, co wydaje się być słusznym rozwiązaniem
ze względu na planowane inwestycje.
We wrześniu podpisałam kolejną umowę z „Naleśnictwem Sucha” w sprawie najmu budynku
w którym mieści się nasze schronisko Sucha. Warunki najmu nie uległy zmianie.
2. Imprezy okolicznościowe
śałobna Msza Św.: uczestniczyłam, prowadząc reprezentację hufca na Ŝałobną Mszę Św. na
Wawelu po tragedii 10 kwietnia.
Uroczystości pogrzebowe: Koordynowałam i monitorowałam zbiórkę harcerzy, instruktorów
oraz wędrowników na słuŜbę podczas uroczystości pogrzebowych Pary Prezydenckiej oraz
straŜy przy Ich Grobie na Wawelu. Uczestniczyłam w spotkaniu organizacyjnym sztabu.
3. Nadzór HAL i NAZ
Wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone w hufcu a dokumentacja poobozowa jest
rozliczna w Chorągwi. Przez całe wakacje byłam w kontakcie z komendantami obozów
i Komendą Chorągwi.
4. Zlot 100lecia
Uczestniczyłam we wszystkich odprawach poświęconych organizacji Zlotu 100lecia
przeznaczonych dla Komendantów Hufców. Negocjowałam z Komendantem Chorągwi
warunki uczestnictwa dla harcerzy z Naszego Hufca. Jesienią przedstawiłam program zlotu,
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udostępniłam i upowszechniłam reklamę zlotu. Osobiście nie mogłam uczestniczyć w zlocie
ze względu na moją sytuację rodzinną (opieka nad dzieckiem i przygotowania do egzaminu
na uprawnienia zawodowe, który odbył się 20 sierpnia).
5. Rozwój liczebny obszar ze Strategii Rozwoju Hufca:
Cel 1: Wzmocnienie funkcjonowania ciągu wychowawczego
Po przez: Wspieranie funkcjonowania szczepów i pomoc w odbudowaniu szczepów
Kolorowy.
Szczep Kolorowy jest coraz mocniejszy i coraz pręŜniej działa. Na wiosnę odbyło się spotkanie
komendy Hufca z Rada Szczepu Kolorowy. Na tym spotkani Rada Szczepu przedstawiła nam
swój plan naprawczy, który został zaakceptowany. Jak czas pokazał plan ten pomału jest
realizowany przez powyŜszy szczep. We wrześniu została powołana nowa druŜyna.
Planowana jest teŜ zmiana na funkcji Komendanta Szczepu.

Miniony rok nie był rokiem łatwym dla mnie osobiści i jak się okazało po
podsumowaniu dla hufca. Praca na funkcji Komendanta Hufca sprawiła mi wiele radości i
satysfakcji. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i wyrozumiałoś przez wszystkie te lata.
UwaŜam, Ŝe mimo trudności komenda funkcjonowała prawidłowo a hufiec dobrze był,
postrzegany na zewnątrz dlatego wnioskuje o udzielenie mi absolutorium.

phm. Dorota Czernek-Zaczyńska
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