Komendantka Hufca ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
im. Obrońców Gdańskiego Wybrzeża

Gdańsk, 3 października 2017 r.

Rozkaz L. 10/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
L.24/2017 z dnia 15 września 2017 r.
(…)
1.2.1. Podaję do wiadomości zaktualizowany wykaz odznak Kadry Kształcącej w Chorągwi
Gdańskiej:
hm. Marek BORACZYŃSKI

Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

SOKK/65/2015

Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

SOKK/81/2017

hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

SOKK/87/2017

(…)
hm. Andrzej SAWUŁA
(…)

(…)
hm. Beata SZYMAŃSKA

Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

BOKK/982/2017

hm. Tomasz SZYMAŃSKI

Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

BOKK/983/2017

(…)
3.3.1. Rozwiązuję zespół HIP (Heroic Imagination Projekt) i zwalniam z funkcji jego członków:
(…)
hm. Marek BORACZYŃSKI

zastępca szefa zespołu ds. finansowych

(…)
4.1.1. Powołuję sztab 51. Spartakiady Drużyn Wodnych Chorągwi Gdańskiej ZHP, która
odbędzie się w terminie 22-24 września 2017 r. w Gdańsku:
Komendant pionu wędrowniczego:
phm. Karolina RADZISZOWSKA
(…)

- Hufiec Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa

Komendant Działań Wodnych:
Teofil LEDWOŃ

- Hufiec Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa

(…)
13.3.1. Nadaję tytuł „Hufiec, który Wspiera, Inspiruje i Rozwija swoich drużynowych” (WIR):
- Hufcowi Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa
(…)
Wyjątki z rozkazów – koniec
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 15 października 2017 r. tradycyjnie z okazji Dnia Instruktora zbiórka
integracyjna kadry hufca. Spotykamy się w kuchni Domu Harcerza o godzinie 17.00.
1.2.2. Informuję o zmianie terminu posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich Hufca. Najbliższe
spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2017 r.
Komisja prosi o potwierdzenie obecności zgłoszonych wcześniej osób.
1.2.3. Informuję, że w dniu 21 października 2017 r. odbędą się warsztaty „ŻAR” dla kadry
działającej w metodyce harcerskiej lub starszoharcerskiej. Tematem warsztatów będzie system
małych grup.
1.2.4. Informuję, że w dniu 12 listopada 2017 r. odbędą się warsztaty opiekunów prób
instruktorskich. Szczegółowe informacje pojawią się w drugiej połowie października.
1.2.5. Informuję, że w dniach 24-25 listopada odbędzie się biwak integracyjny kadry hufca.
Szczegółowe informacje pojawią się na początku listopada.
1.2.6. Informuję, że w miesiącu październiku hufiec nie prowadzi żadnych działań w ramach
zbiórki publicznej zarejestrowanej pod numerem 2017/3339/OR.
2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję szefa biura hufca pwd. Julię TARNACKĄ.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę warsztatów „ŻAR” w składzie:
hm. Andrzej SAWUŁA (SOKK/81/2017)
phm. Ewa DERĘGOWSKA-LEWOSZ
pwd. Agnieszka JANUSZ

– komendant warsztatów

2.3.2. Powołuję komendę warsztatów opiekunów prób instruktorskich w składzie:
hm. Marek BORACZYŃSKI (SOKK/65/2015)
hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ (SOKK/87/2017)
hm. Maciej ZAWADZKI
2.3.3. Powołuję komendę biwaku integracyjnego kadry hufca w dniach 24-25 listopada 2017 r.
w składzie:
Julia FRANCESON

- Komendantka

pwd. Zuzanna DEMSKA
pwd. Adela ZIÓŁKOWSKA
3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 15 GDH „Puszcza” (Szczep „Rodło”) dh. Mateusza
KOWALEWSKIEGO.
3.3.2. Mianuję na funkcje drużynowej 15 GDH „Puszcza” (Szczep „Rodło”) pwd. Dominikę
FRANCISZCZAK.
10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 21 września 2017 r. zgodnie z §24 pkt 4 Statutu ZHP
ustało członkostwo druha Mateusza KOWALEWSKIEGO.
10.2. Informuję, że osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej
składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem
posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy
wpłaci zaległe i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym
terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek
skreślenia z listy członków ZHP. (każdy z członów otrzymuje kolejny numer)
11. Kary organizacyjne
11.1. Zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 2 Statutu ZHP udzielam kary upomnienia druhnie Aleksandrze
KINDER za niezłożenie planu pracy drużyny pomimo upływu 30 dni od ustalonego terminu.
11.2. Zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 2 Statutu ZHP udzielam kary upomnienia druhowi Damianowi
KOWALSKIEMU za niezłożenie planu pracy drużyny pomimo upływu 30 dni od ustalonego
terminu.
11.3. Zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 2 Statutu ZHP udzielam kary upomnienia druhnie Katarzynie
JURCZYK za niezłożenie planu pracy drużyny pomimo upływu 30 dni od ustalonego terminu.
11.4. Zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 2 Statutu ZHP udzielam kary upomnienia druhnie Beacie RODAMIELCZAREK za niezłożenie planu pracy drużyny pomimo upływu 30 dni od ustalonego
terminu.
11.5. Zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 2 Statutu ZHP udzielam kary upomnienia druhnie Agnieszce
LEWALSKIEJ za niezłożenie planu pracy drużyny pomimo upływu 30 dni od ustalonego
terminu.

11.6. Zgodnie z §27 ust. 2 pkt. 2 Statutu ZHP udzielam kary upomnienia druhnie Janinie
SZCZEPANIAK za niezłożenie planu pracy drużyny pomimo upływu 30 dni od ustalonego
terminu.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuje za terminowe i zgodne z wytycznymi złożenie planów pracy:
pwd. Weronice POŁOMSKIEJ
Katarzynie DOWŻENKO
Dominice BOCHENEK
pwd. Dominice ROGUSKIEJ
pwd. Sandrze KACZMAREK i Adriannie SIEK
pwd. Agacie SCHARMACH
pwd. Magdalenie KRÓLIKIEWICZ
12.2. Serdecznie dziękuje za złożenie planu pracy szczepu phm. Mariuszowi
DOBROWOLSKIEMU
Terminowe i właściwe składanie dokumentacji jednostki bardzo usprawnia prace komendy
hufca i pozwala na jej efektywniejsze działanie
13. Inne
13.1. Podaje do wiadomości, ze komenda hufca podczas swojej zbiórki zatwierdziła plany pracy
następujących jednostek:
5 GGZ „Przyjaciele Puchatka” (Szczep „Rodło”)
13 GGZ „Zwinne Wiewiórki”
PDH „Wena”

Czuwaj!
/-/ phm. Ewa Deręgowska-Lewosz

