
Plan rozwoju Hufca Poznań Rejon na lata 2015-2019

Jesteśmy największym Hufcem w Chorągwi Wielkopolskiej, oraz jednym z największych
w Polsce. Ze względu na duże odległości pomiędzy poszczególnymi środowiskami, oraz
silnymi i niezależnymi ośrodkami, realizującymi własne plany pracy, plan rozwoju Hufca
musi  zakładać  wsparcie  środowisk  w  szkoleniu  kadry,  organizacji  warsztatów
szkoleniowych  dla  drużynowych,  sprawnej  administracji  i  pomocy  w  dokumentacji
programowej  i  finansowej.  Należy  też  skupić  się  na  integracji  instruktorów  Hufca,
poprzez  organizację  wigilii  instruktorskiej,  Zlotów  Hufca  oraz  Złazów  Zuchowych.
Niniejszy plan ma pozwolić na stabilny rozwój oraz sprawną pracę Komendy Hufca z
Komendami Ośrodków.

Komenda Hufca:
Proponowany skład Komendy hufca, wraz z zmianami planowanymi w trakcie trwania
Kadencji:
Komendant Hufca: phm. Przemysław Gładysiak
Skarbnik Hufca: phm. Przemysław Śnieciński
Zastępca ds programowych: phm. Joanna Ostrowska
Członek Komendy: phm. Weronika Kmieciak
Członek Komendy: pwd. Aneta Wawrzyniak
Jednocześnie zostaną powołani następujący funkcyjni Hufca:
Instruktor ds kształcenia – dh Adam Fiedorowicz
Instruktor ds promocji – dh Sylwia Banach
Dh Aneta Wawrzyniak będzie nadal pełnić funkcję Administratora ESHD.

W połowie  kadencji  przewiduję  zmiany  w Komendzie  Hufca,  które  będę  chciał
przedstawić na Zjeździe Sprawozdawczym. 

Wzorem lat poprzednich, będą pełnione dyżury władz Hufca, min raz w tygodniu
(Komendant,  Skarbnik),  a raz w miesiącu pozostałych członków Komendy Hufca.  Do
ustalenia będzie dzień dyżuru i odpraw, ze względu na pojawiające się głosy, aby to był
inny  dzień  niż  czwartek.  Minimum  raz  w  miesiącu  będą  się  odbywać  posiedzenia
Komendy Hufca i  Odprawy Komendantów Ośrodków i Szczepów.

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze aspekty pracy Hufca.

Organizacja pracy Hufca i podległych jednostek

Kompetencje i zadania Komendanta Hufca
 organizacja  minimum  raz  w  miesiącu  Odprawy  Komendantów  Ośrodków  i

Szczepów,  w  okresie  od  września  do  czerwca  każdego  roku.  Plan  każdego
spotkania będzie rozesłany minimum trzy dni przed planowaną datą spotkania,
która będzie wyznaczona obligatoryjnie np. pierwszy poniedziałek miesiąca. 

 organizacja minimum raz w miesiącu Komendy Hufca, protokół z tego posiedzenia
będzie dostępny na stronie internetowej Hufca.

 wydawanie  rozkazów  Komendanta,  minimum  raz  w  miesiącu,  na  podstawie
wniosków, pism przekazanych osobiście lub drogą elektroniczną (dopuszczone są
pisma elektroniczne na oficjalnych drukach ośrodka,  drużyny,  lub zeskanowane
dokumenty), nie będą brane pod uwagi wnioski przesłane tylko jako email. 

 reprezentowanie Hufca na spotkaniach Chorągwi Wielkopolskiej  i  na oficjalnych
uroczystościach,

 nadzór na praca komendy i podległych jednostek



Kompetencje i zadania Zastępcy Komendanta Hufca ds programowych
 kierowanie Zespołem Programowym Hufca, organizacja minimum raz w miesiącu

spotkania zespołu,
 przygotowanie  i  przeprowadzenie  Wigilii  Instruktorskiej  Hufca,  w  tym  roku

planowana na 17 grudnia 2015 roku, na godz. 18:00.
 reaktywowanie  rywalizacji  o  Tytuł  Najlepszej  Drużyny  Hufca  oraz  Gromady  na

medal, 
 organizacja  krótkich  przedsięwzięć  programowych  w formie  konkursów,  zadań,

akcji, zbiórek itp. od 2 do 4 razy w roku harcerskim,
 koordynacja w tworzeniu Hufcowego kalendarza imprez Hufcowych, na pierwsze

półrocze do końca września, na drugie półrocze do końca stycznia każdego roku,
kalendarz ten będzie na bieżąco publikowany na stronie Hufca,

Zespół Programowy Hufca
Zespół  Programowy  Hufca  stanowi  organ  powołany  przy  Komendzie  Hufca,

odpowiedzialny  za  rozwój  i  działanie  programu  Hufca.  Tworzony  będzie  przez
doświadczonych  instruktorów  i  wędrowników  działających  z  różnymi  metodykami.
Założeniem Zespołu  jest wspieranie drużynowych w zakresie tworzenia planów pracy, a
także realizowaniem programu z uwzględnieniem stosowanej metodyki harcerskiej,  a
także  współpraca  z  Komendantami  Ośrodków  w  zakresie  współtworzenia  rocznego
kalendarza imprez Hufca Poznań Rejon. Ponadto Zespół tworzy propozycje programowe
dla drużyn, zastępów i Ośrodków w postaci konkursów, zbiórek i różnych akcji. Zespół, o
ile  jest  oczekiwanie  środowiska  organizującego,  pomaga także w organizacji  Złazu  i
Zlotu Hufca.

Wystawianie delegacji na oficjalne uroczystości
Ponieważ w Hufcu nie ma drużyny reprezentacyjnej, a jest czasami konieczność

wystawienie delegacji Hufcowej, na pierwszej odprawie zostanie wyznaczona kolejność
„dyżurów” poszczególnych Ośrodków, w razie potrzeby Komendant Hufca dzwoni i ustala
szczegóły  delegacji,  obowiązkiem  środowiska  będzie  zapewnienie  odpowiedniej
jakościowo i  ilościowo delegacji.  Komendant Hufca będzie informował z odpowiednim
wyprzedzeniem, o ile nie otrzyma informacji na ostatnią chwilę. Po zaliczeniu dyżuru,
przechodzi na kolejne środowisko które przejmuje dyżur. Zakładamy, że taki dyżur nie
będzie częściej niż raz na rok – dwa lata.

Organizacja Zlotów i Złazów Hufca
Komenda Hufca nie jest w stanie zorganizować Zlotu Hufca lub Złazu Gromad, bez

udziału środowiska. Dlatego konieczne jest aby na Zjeździe Hufca przyjąć harmonogram
organizacji tych dwóch imprez Hufcowych na najbliższe 6 lat, Komenda Hufca uważa, że
imprezy te muszą zostać zorganizowane przez następujące środowiska:

 Ośrodek ZHP Pobiedziska
 Ośrodek ZHP Kobylnica
 Ośrodek ZHP Nekla
 Szczep ZHP Miłosław
 Ośrodek ZHP Luboń
 Ośrodek ZHP Puszczykowo
 Szczep ZHP Watra Mosina
 Szczep ZHP Wilki Mosina
 Ośrodek ZHP Komorniki
 Ośrodek ZHP Buk
 Szczep ZHP Dopiewo
 Szczep ZHP Stęszew



Wychodzi  jedna  duża  impreza  raz  na  6  lat,  co  nie  przekracza  to  możliwości
organizacyjnych danego środowiska.

Instruktor ds Kształcenia
 organizacja  raz  w  roku  kursu  przewodnikowskiego,  w  formie  tygodniowego

biwaku, proponowany termin to sierpień każdego roku, Wydarzenie, którego celem
jest spajać przyszłych instruktorów naszego rozległego  hufca.  Dzięki
zawartym znajomościom praca w hufcu  będzie  spójna.  Zintegrujemy  naszych
instruktorów a poziom kursu  podniosą  instruktorzy  z  różnych  środowisk.  To
swoisty powrót do przeszłości, ponieważ takie kursy odbywały  się  z  pozytywnymi
skutkami.  Czas  wrócić  do  starych  dobrych  zwyczajów,  budując  nową,  potężną
kadrę instruktorską naszego hufca. 

 promocja kursów szkoleniowych organizowanych przez inne jednostki, będziemy
gorąco  zachęcać  do  uczestnictwa  w  kursie  i  warsztatach  organizowanych  dla
Hufca,  ale  nie  tylko.  GK  oraz  zespoły  działające  w  Chorągwi  organizują  wiele
ciekawych i inspirujących kursów, szkoleń i  warsztatów. Idźmy dalej z naszymi
pomysłami, zbierajmy nowe i róbmy dobre, atrakcyjne harcerstwo idące z duchem
czasu. Niech inni o nas usłyszą, niech nas znają i dołączają do harcerskiej rodziny.

 organizacja  warsztatów,  spotkań  z  ciekawymi  ludźmi,  ok  1-2  razy  w  roku  w
siedzibie Hufca. Jednodniowe spotkania organizowane raz bądź dwa razy do roku,
w zależności od  zapotrzebowania.  Będą  one  dobrym  polem  do  wymiany
doświadczeń i dokształcenia. Zjazd w większym gronie może pomóc drużynowym
w pisaniu planów pracy, uzupełnić je i odświeżyć za pomocą nowych pomysłów
„podrzuconym”  przez  innych.  Pomogą  umocnić  relacje  między  drużynowymi,
naprowadzić  drużynowych  na  rozwiązania  problemów,  jakie  z  pewnością
występują  w  każdej  jednostce  oraz  dodatkowo  odpocząć  od  pewnej  formy
odpowiedzialności, która ciąży na nich przez pełnione funkcje.

Instruktor ds promocji
Naszym  głównym  zadaniem  jest  dbałość  o  wizerunek.  Chcemy  żeby  zarówno

instruktorzy, harcerze i ich rodzice, jak i zwykli "cywile" zaglądając na stronę Hufca i
obserwując  nasze poczynania,  w głowie mieli  jedno wielkie  "Łał!".  Naszym głównym
celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy z nas będzie czuł się swobodnie, będzie
chciał wchodzić we wszelkiego rodzaju interakcje z innymi osobami pełniącymi funkcje
instruktorskie  i wprost nie będzie mógł się doczekać ogłoszenia przez nas kolejnej akcji
motywacyjnej. 

 opieka  nad  stroną  Hufca  Poznań  Rejon,  zamieszczanie  poradników,  tworzenie
strefy dla drużynowego,

 opieka i prowadzenie fanpage na Facebooku, 
 kolportacja materiałów promocyjnych, 

Finanse Hufca – zadania i kompetencje Skarbnika
Osobnym działem wymagającym omówienia są finanse Hufca, które muszą przejść

modernizację,  tak  aby  zwiększyć  kontrolę  nad  wydatkami  Hufca  i  Ośrodków  oraz
usprawnić sprawozdawczość i wyrobić nawyki umożliwiające terminowe rozliczanie się
Hufca. 

Ze względu na wielkość naszego Hufca, oraz największe obroty w naszej Chorągwi,
konieczne  jest  zatrudnienie  osoby  odpowiedzialnej  za  rozliczanie  naszego  Hufca,  po
konsultacjach w Komendzie podjęliśmy decyzję, że będzie to Skarbnik Hufca. W związku
z tym praca Skarbnika i wynikające z tego obowiązki będą wyglądać następująco:

 pełnienie min 3 godzinnego dyżuru w Hufcu w każdym tygodniu, w przypadku jeśli
nie będzie mógł w danym dniu,  skarbnik wyznaczy inny dzień przypadający w
danym tygodniu,



 analiza  powrotu  od  roku  2016  z  finansami  z  powrotem  pod  Chorągiew
Wielkopolską  (ze  względu  na  zmianę  uchwały  Komendy  Chorągwi  obniżającej
koszty  obsługi  finansowej,  nie  opłaca  się  pozostawać  na własnym rozliczeniu),
szacowane roczne koszty obsługi finansowej – 18 000 zł, Komenda Hufca weźmie
również  pod  uwagę  pozostanie  na  dotychczasowym rozliczaniu  jako  jednostka
samobilnasująca.

 skarbnik  będzie  posiadał  telefon  służbowy  (finansowany  zewnętrznie)  w  celu
bezpośredniego kontaktu, 

 dokumenty ośrodków posiadające kasy (Buk, Mosina) będą musiały przekazywać
dokumenty  w ustalony  dzień  dyżuru,  w  pierwszym tygodniu  miesiąca,  zaliczki
będą musiały być rozliczane z zadeklarowanym terminie,

 w drugim tygodniu dokumenty obrobione i gotowe do przekazania do Chorągwi
trafiają do zatwierdzenia przez Komendanta Hufca, po czym trafiają do Komendy
Chorągwi w ustalonym terminie

 wszelkie kary naliczone przez Komendę Chorągwi za nie terminowe rozliczanie, a
powstałe z winy środowiska, zostaną przerzucone na winne środowisko, 

 prowadzenie ewidencji składek w wersji elektronicznej, naliczenie składek będzie
realizować administrator ESHD, do 10 każdego miesiąca rozpoczynającego kolejny
kwartał,  aktualizacja  raz  w  tygodniu,  dostęp  do  tego  będą  mieć  drużynowi,
Komendanci  i  skarbnicy  Ośrodków  i  Szczepów.  Ewidencja  składek  w  wersji
elektronicznej rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2016 roku, 

 prowadzenie  przychodów  i  rozchodów  Hufca,  ukazujące  przychody  i  wydatki
Komendy,  publikacja  sprawozdania  z  wydatków  raz  na  kwartał,  sprawozdanie
będzie przekazane na odprawie Komendantów Ośrodków i Szczepów.

Finansowanie Hufca:
Hufiec będzie finansowany w następujący sposób:

 składki członkowskiej – proponowanie jest utrzymanie dotychczasowych ustaleń,
czyli  pozostawienie 20% które są do dyspozycji  jednostki  do dyspozycji  Hufca,
finansowane będzie  z  tego  wynajem siedziby,  media  prąd  i  woda,  organizacja
wigilii Hufca, Zjazdów Hufca, nagród na konkursy realizowane przez ZPH oraz inne
drobne wydatki, z pozostałych środków które uda się zaoszczędzić, rozpoczniemy
remont siedziby Hufca.

 5% z 1% - wzorem Komendy Chorągwi z całości zebranego procenta, 5% będzie
potrącane dla Chorągwi, 5 % dla Hufca, 90% dla środowiska, 

 obsługi finansowej Hufca – aby sprawiedliwe podzielić koszty obsługi finansowej
Hufca,  oraz  zapobiegać  uciekaniu  z  finansami  w  „szarą  strefę”  lub  inne
stowarzyszenia, Komenda Hufca proponuje aby koszty obsługi finansowej rozłożyć
na wszystkie Ośrodki naszego Hufca. Na koszty obsługi finansowej Hufca składać
się będzie opłata w Chorągwi – 18 000 zł rocznie lub opłata za biuro księgowe i
bilans  – ok 15 000 zł  rocznie,  oraz  koszty  obsługi  księgowej  7200 zł  rocznie,
Komenda  Hufca  do  końca  roku  przygotuje  nową uchwałę  w  zakresie  opłat  za
obsługę księgową, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 


