
 
  Związek Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca im. Kwidzyniaków 
               w  Kwidzynie 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA 

ZA OKRES  OD 18.11.2011 r.  DO 16.11.2015 r. 

 
 
 WŁADZE HUFCA 

 
Komendant Hufca      -  hm. Andrzej Pliszka 
Z-ca Komendanta       - hm. Marek Florek do 06.10.2014/ Rozkaz L.10 /2014 
 
                                    - phm. Grażyna Piwar-Więcek 
                                    - hm. Dorota Łoś 
Skarbnik                       - phm. Anna Pokrzeptowicz 
Członkowie Komendy : 
                                    -  phm. Wiesława Szkutnik 
                                    - phm. Magda Jankowska  
                                         - pwd. Izabela Karpińska  od 06.10.2014 Rozkaz L.10 /2014 
/ 
 
 
                                      
 FUNKCYJNI, KOMISJE, KLUBY, KRĘGI 

 
Komisja Stopni Instruktorskich 

Przewodnicząca               hm. Barbara Łukaszewicz 
 
Członkowie                     hm. Dorota Łoś 
                                      hm. Wanda Kozakowska 
                                      hm. Mieczysław Dzikowski  
                                 
 
                               
Krąg Instruktorski „Płomienie” 

Komendant -       hm. Barbara Łukaszewicz do  /IV2013/ 
                          hm. Halina Kierlin od /IV2013/ 
 
 
Komendanci Szczepów 

Szczep Prabuty      -  phm. Jadwiga Ludwiczak 
 
Rzecznik Prasowy Komendanta Hufca 

hm. Dorota Łoś 
 
Szef Biura-Finanse 

hm. Bożena Pankowska do 09.2014 
 
 



Zespół Kwatermistrzowski 

 Szef zespołu hm. Andrzej Pliszka do 20.08.2015 Rozkaz L.8 /2015 
 szef zespołu phm. Andrzej Delewski   od 20.08.2015 Rozkaz L.8 /2015  
phm. Andrzej Szatkowski 
pwd. Wojciech Przysowa, od 20.08.2015 
pwd. Maciej Pokrzeptowicz, od 20.08.2015 
pwd. Przemysław Lewandowski od 20.08.2015 
 

 
Zespół Kształcenia 

Przewodniczący – phm. Wiesława Szkutnik 
Członkowie: hm. Dorota Łoś 
                     hm. Grażyna Piwar - Więcek 
                     phm. Magda Jankowska 
            phm. Katarzyna Grabowska 
 
Zespół organizacyjny  

Przewodniczący – hm. Grażyna Piwar-Więcek 
Członkowie: pwd. Aleksandra Karpińska 
          pwd. Stefania Zdral 
          pwd. Paulina Piątkowska   
 
Zespół hufca ds. pozyskiwania środków 

Przewodniczący – hm. Anna Pokrzeptowicz 
Członkowie: pwd. Anna Napiórkowska 
          pwd. Dawid Guze          
           
Komisja Rewizyjna Hufca 

Przewodnicząca pwd. Hanna Gburczyk 
                                      - członek  hm. Antoni Dębiński 
                                      - członek  pwd. Janina Hiszczyńska 
 
 
 
 
Jednostki organizacyjne 

 
Hufiec zrzesza zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów, 

seniorów działających w drużynach, gromadach i kręgach działających na terenie powiatu 
kwidzyńskiego. Jednostki organizacyjne działają w mieście Kwidzynie, mieście i gminie 
Prabuty, gminach: Sadlinki i Kwidzyn  
W hufcu  działa  jeden Szczep: 

Szczep Prabuty – komendantka phm. Jadwiga Ludwiczak 
• 1 GZ „Leśne Skrzaty” – drużynowa pwd. Elżbieta Jurek 
• 8 PDH „Nietykalni”  - drużynowa Martyna Rymarz 
• 17 DH „Niepotrzebni” – drużynowa phm. Jadwiga Ludwiczak 

 
 

oraz drużyny działające przy szkołach, samodzielnie lub przy Komendzie Hufca: 

 

2 GZ „Odważne tygrysy” – drużynowa – phm. Magdalena Jankowska 
3 GZ „ Leśne ludki” – drużynowa pwd. Anna Urbańska 



4 GZ „Mali podróżnicy” – drużynowa Ewa Niewiadomska 
5 GZ „Wiślane zuchy” – drużynowa Kamila Rólkiewicz 
12 GZ „Słoneczne promyki” – drużynowa hm. Dorota Łoś 
1 KDH „Biały szkwał – drużynowy pwd. Remigiusz Lempski 
3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich – drużynowy Michał Morawski 
4 DH „Puszcza” im. O. i A. Małkowskich – drużynowa pwd. Michalina Więcek 
5 DH „Knieja” – drużynowa phm. Wiesława Szkutnik 
6 KDH „Dzwonki” – drużynowa pwd Joanna Kierlin-Serocka 
7KDH „Nieliczni” – drużynowa sam. Ewa Pokrzeptowicz 
9 DH „Róża wiatrów” – drużynowa Agata Wiśniewska 
29 KSDH „Zośka” im. T. Zawadzkiego – drużynowa pwd. Beata Lagowska 
67 DH „Leśne skrzaty” – drużynowa pwd. Izabela Karpińska 
68 DH „Wesołe włóczęgi” im. M. Grzegorzewskiej 

 
                W Hufcu działa również : 

• Harcerski Krąg Seniorów „Płomienie” im. hm. Zofii Dudulewicz – komendantka hm. 
Kalina Kierlin 
 

Stan Liczebny Hufca  

Na dzień Zjazdu wg stanu 
Na XI 2011 wynosił 198 członków 
Stan na XI 2012 wynosił  227 członków 
Stan na XI 2013 wynosi 235 członków 
Stan na XI 2014 wynosi  256 członków 
Na dzień Zjazdu wg stanu  299 członków  
 

HUFIEC KWIDZYN 26 

5 GZ „Wiślane zuchy” 10 

1 GROMADA ZUCHOWA "LEŚNE SKRZATY" 9 

1 Kwidzyńska Drużyna Wędrownicza 9 

12 GROMADA ZUCHOWA "SŁONECZNE 
PROMYKI" 

8 

17 PRABUCKA DRUŻYNA HARCERSKA 
"NIEPOTRZEBNI" 

14 

2 Gromada Zuchowa Odważne Tygrysy "2 
Gromada Zuchowa" 

8 

29 KWIDZYŃSKA SPECJALNOŚCIOWA 
DRUŻYNA HARCERSKA "ZOŚKA" 

16 

3 KWIDZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA 
"BONA VENTURA" 

20 

3 Kwidzyńska Gromada Zuchowa "Leśne Lutki" 12 

4 DRUŻYNA HARCERSKA "PUSZCZA" 16 

4 GROMADA ZUCHOWA "MALI 
PODRÓŻNICY" 

12 

5 DRUŻYNA HARCERSKA KNIEJA "KNIEJA" 28 

67 KWIDZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA 9 



"LEŚNE SKRZATY" 

68 KWIDZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA 
"WESOŁE WŁÓCZĘGI" 

8 

7 KWIDZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA 
"NIELICZNI" 

44 

8 PRABUCKA DRUŻYNA HARCERSKA 
"NIETYKALNI" 

14 

KRĄG SENIORÓW HARCERSKICH 
"PŁOMIENIE" 

13 

6 KDH „Dzwonki” 14 

9 DH „Róża wiatrów 9 

RAZEM STAN HUFCA  299 

 
 
Działalność programowa 

Początek kadencji Hufca był okresem, w którym zakończyły się obchody 100-lecia 
harcerstwa, co w konsekwencji przyczyniło się do kultywowania tradycji harcerskich.  
 

W okresie od 18.11.2011 r. do 16.11.2015 r.  hufiec podejmował działania programowe 
zaproponowane przez:  

Główną Kwaterę ZHP –  

2011 „Rok z Pasją”,  

2012 „Rok Regionów”,  

2014 „Chcę wiedzieć więcej niż wiem i umieć więcej niż umiem”,  

2015„Teraz Afryka” 

 

Chorągiew Gdańską ZHP : 

• „Rajd Rodło” 
• 2012 r. Malbork : trasa własna, Kwidzyn – Orkusz-Malbork 
• 2013 r. Starogard Gdański: delegacja hufca.  
• 2013 r. udział zuchów w współzawodnictwie  „Gromada Kamykowa”: zdobycie 

odznaki przez  zuchów z 12 GZ „Słoneczne Promyki”. 
•  
• 2014 r. Sopot: trasa własna Kwidzyn – Gniew – Gdańsk – Sopot  
• 2015 r. udział w XIII Turniej Antka Cwaniaka, którego Hufiec Kwidzyn był 

gospodarzem. 

 



Programy Hufcowe  

2011-2012 r. – 100 - lecie harcerstwa. W styczniu 2012 r. odbyło się uroczyste 
odsłonięcie pomnika ufundowanego przez mieszkańców miasta Kwidzyna z okazji 100-
lecia harcerstwa i nadanie nazwy otoczenia pomnika jako Skwer Harcerzy. 

2012 r. – 75  rocznica utworzenia harcerstwa w Gimnazjum Polskim w Kwidzynie 

2014-2015 r. – Hufcowy  program ekologiczny „Wiem wszystko o naszym jeziorze 
Orkusz” 

 

 
• Wychowanie patriotyczne i kultywowanie tradycji 

 

Drużyny czynnie uczestniczyły w obchodach  świąt narodowych: 3 Maja, 11 Listopada, 
1 września: rocznica wybuchu II wojny światowej, 17 września: rocznica napaści ZSRR  
na Polskę. 

W 2012 roku również realizowaliśmy zadania programowe Hufca związane z 75 rocznicą 
utworzenia harcerstwa w Gimnazjum Polskim. Była to praca z bohaterem Hufca.  

 3.03.2014 r. Współudział w odsłonięciu pomnika  poświęconego działaczom Konfederacji 
Obrony Wiary i Ojczyzny, którego uczestnikiem był harcerz senior Hufca Marian Zarzycki 

13.12.2014 r. obchody rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Janowie. Gra „Ratujmy 
Mikołaja”, zorganizowana dla harcerzy Hufca przez 5 Drużynę Knieja , która ukazała tamte 
czasy i wprowadziła w klimat tamtej epoki, a jednocześnie ukazała patriotyzm i poświęcenie 
wielu ludzi. 

03.03.2015 r. współudział w odsłonięciu pomnika Żołnierzy Wyklętych w Kwidzynie.   

3.05. 2015 r. spotkanie z  pieśnią patriotyczną  pod teatrem w rocznicę uchwalenia 
Konstytucji. 

11.11.2015 r. zawody użyteczno-bojowe z okazji Święta Niepodległości (7 KDH i 67KDH 
NS), które sprawdziły wiedzę i sprawność fizyczną harcerzy 

 

 
• Wychowanie artystyczne i edukacja kulturalna 
 
Dużo uwagi przy podejmowaniu inicjatyw programowych Komenda Hufca poświęciła 

wychowaniu artystycznemu i edukacji kulturalnej. Na bardzo wysokim poziomie 

zorganizowane zostały takie imprezy jak: 

 
 Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” (edycje XXVIII 
pod hasłem ”Piosenki z harcerskiego plecaka”, XXIX pod hasłem „Wypływamy w długi 
rejs”, XXX Jubileuszowa, XXXI pod hasłem „A to Polska właśnie”) 



Każda forma kształcenia przeprowadzona w Hufcu dla drużynowych, zastępowych, 
przybocznych uwzględniała zagadnienia związane z edukacją kulturalną. W tym miejscu 
należy podkreślić, że starania podjęte przez całe środowisko, aby przywrócić harcerski 
charakter „Szałamai” zostały uwieńczone sukcesem. Należy stwierdzić, że  Festiwal Piosenki 
Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” jest wydarzeniem artystycznym, 
z którego możemy być dumni. 
 
W marcu 2014r. podjęliśmy w mieście zadanie propagujące harcerską literaturę – głośne 
czytanie „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego. 
Delegacje drużyn Hufca wzięły udział w Grze Miejskiej w ramach projektu miejskiego. 
 
 
Coroczne warsztaty (majsterka) dla instruktorów i harcerzy starszych, poświęcone 
wykonywaniu kartek okolicznościowych i dekoracji świątecznych. 
 
Nauka piosenek – od roku 2014 obchodzimy Święto Piosenki Harcerskiej, na którym 
występują WSZYSTKIE JEDNOSTKI naszego hufca. 
 
Światełko Betlejemskie to też kultura – śpiewamy i prowadzimy kolędy i piosenki świąteczne 
co roku dla ludności naszego miasta.  
 
Kolędy i Pastorałki to też wydarzenie kulturalne o dużym zasięgu organizowane przez 68 
KDH przy Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym głównie dla niepełnosprawnych. 
 
• Bezpieczeństwo 

 

W codziennej pracy Komenda Hufca poświęca wiele uwagi bezpieczeństwu dzieci 
i młodzieży, a w szczególności podczas zajęć terenowych, wycieczek, biwaków, obozów. 
Efektem takiego działania jest to, że nie odnotowano w okresie sprawozdawczym żadnych 
zdarzeń, które godziłyby w bezpieczeństwo.  Szczególną uwagę poświęcamy przeszkoleniu 
młodych instruktorów, wzmocnieniu szkoleń na kursach instruktorskich, do których 
wprowadziliśmy więcej zagadnień z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Harcerze starsi (4 
osoby) ukończyły kurs chorągwiany I pomocy a 2 instruktorów ukończyło  kurs ratowników 
wodnych . 
 
• Zuchy 
 
Zuchy skupione są w 6 gromadach zuchowych. Są to: 

1. 1 GZ „Leśne Skrzaty” – w Szczepie Prabuty, 
2. 2 GZ „ Odważne Tygrysy” przy ZSS w Kwidzynie, 
3. 3 GZ „ Leśne Ludki „ przy Szkole Podstawowej nr 2, 
4. 4 GZ „ Mali Podróżnicy” z Sadlinek, 
5. 5 GZ „ Wiślane Zuchy” z Janowa, 
6. 12 GZ „ Słoneczne Promyki „ przy Szkole Podstawowej nr 5. 

 
Jest to środowisko prężne. Realizujemy  ciekawe zadania integracyjne. Udało się 

pozyskać kadrę instruktorskiej do pracy z tą grupą wiekową, co zaowocowało powstaniem 
gromady zuchowej przy SP nr 2 (od 2013r.). Dzięki współpracy z dyrektorami szkół powstała 
w roku harcerskim 2013/2014 gromada przy Zespole Szkół Społecznych. Decyzją Komendy 
Hufca  w roku harcerskim 2013/2014 skreślono z ewidencji 2KDHiZ im. A. Kamińskiego, w 
skład której wchodził zastęp zuchowy „Ziarenka”. Numer drużyny przekazano nowo 
powstałej GZ. 



 
• Harcerki i harcerze  
 

Główny pion naszego Hufca stanowią drużyny harcerskie. Zadanie, jakie podjęła  
Komenda Hufca to uświadomienie drużynowym i samym drużynom, że praca metodą 
harcerską oparta jest  na przyrzeczeniu i prawie harcerskim, uczeniu przez działanie, systemie 
małych grup i stale doskonalonym i pobudzającym do rozwoju programie.  

Pozytywnym efektem tych działań jest odejście od pracy drużyną, a skupieniu się 
na systemie zastępowym. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki  różnego typu 
szkoleniom głównie poprzez prowadzenie kursów dla zastępowych i przybocznych. 

 
 

• Wędrownicy 
Codzienna praca z harcerzami starszymi i praca metodą harcerską doprowadziły do 

powstania  po 7 latach drużyny wędrowniczej. Zadanie to podjęli głównie harcerze starsi. 
 
 
• Harcerskie Specjalności 

 
W Hufcu działają 2 drużyny o specjalności:  

- obronnej 
- artystycznej 
-  oraz zastęp żeglarski w drużynie wędrowniczej. 

 
Komenda Hufca w swoim codziennym działaniu widzi potrzebę rozwoju specjalności, gdyż 
tego oczekuje młodzież. 
 
• Nieprzetarty Szlak 

 

NS jest  prężnym środowiskiem naszego Hufca i jest wysoko oceniany na szczeblu 
Chorągwi. 
Drużyny NS były organizatorami Dnia NS na „Szałamai”, wieczoru kolęd i pastorałek . 
 
• Seniorzy 

 
Seniorzy są skupieni w Kręgu „Płomienie”, któremu przewodniczy obecnie hm. Halina 
Kierlin. Komenda Hufca w tej kadencji postawiła sobie  za zadanie wspierać aktywnie 
środowisko seniorów z jednoczesnym korzystaniem z ich pomocy w realizacji programu 
Hufca.  
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla naszych seniorów za wspieranie 
Komendy przez cały czas trwania kadencji. 
 

Kadra 

Kadra to największy potencjał naszego hufca. Hufiec stwarza warunki do kształcenia 
kadry co zostało omówione w innych miejscach sprawozdania. W ramach całorocznej pracy 
z kadrą zorganizowano 2 seminaria instruktorskie do Warszawy 2012 i do Gdańska 2013 r. , 2 
warsztaty dla Kadry Kształcącej (2013, 2014), 2 szkolenia z zakresu promocji i informacji 
(2013, 2015) oraz  1 szkolenie w zakresie finansów drużyny. Członkini KH była wybrana 
przez Zjazd ZHP i mianowana przez Przewodniczącego ZHP do pracy w Komisji do spraw 
Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (XII 2013 – XI 2014) zakończoną ogólnozwiązkową 
dyskusją o PiPH.  



Udział w pracach Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich (przez okres całej 
kadencji). 

Hufiec wspiera finansowo każdy udział instruktorów, przybocznych i zastępowych                     
w szkoleniach wyjazdowych. 
 

• Hufcowe Przedsięwzięcia Programowe 
 
Część przedsięwzięć programowych została omówiona już wcześniej. Do największych 
i bardzo istotnych zadań programowych, jakie przyjęto do realizacji w czteroletniej kadencji 
to: 

- Harcerski Start 
- Dzień Instruktora  
- Złaz Andrzejkowy mający na celu wzbogacanie wiedzy o regionie, terenoznawstwie, 

obrzędach i tradycjach 
- Harcerskie Zaduszki 
- Mikołajki zuchowe – integracja gromad zuchowych Hufca 
- Wieczór Kolęd i Pastorałek w MOW 
- Betlejemskie Światło Pokoju 
- Bal Karnawałowy z fabułą 
- Dzień Myśli Braterskiej ( 2012, 2013, 2014) 
- „Szałamaja” 
- „Trelolandia” (do 2014 r.) 
- Święto Piosenki Harcerskiej (od 2014) 
- Harcerska Akcja Letnia – Zlot Drużyn i Kadry  Hufca 
- Hufcowa Akcja Szkoleniowa. 

 
Odbyło się 5 wycieczek Instruktorskich: 2012 - Warszawa, 2013 - Gdańsk, 2014 - Bieszczady 
2014  - Elbląg, 2014 - Elbląg 
 
 
 Wypełnianie statutowych obowiązków w zakresie bieżącego zarządzania hufcem. 

 
Kształcenie kadry 

• W hufcu prowadzi się systematyczne kształcenie w różnych formach: 
• 2012 - Kurs przybocznych i zastępowych  Orkusz –Kwidzyn, 
• 2014 - Kurs przybocznych i zastępowych  Kwidzyn – Janowo , 
• 2015 - Kurs przybocznych i zastępowych  Orkusz –Kwidzyn - Janowo. 
• Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu : planowania pracy 

w zastępie, systemu pracy zastępami, obowiązków zastępowego, obrzędów i tradycji, 
prowadzenia zbiórek,  historii ZHP, programów ZHP, technik harcerskich. 

• Kurs Drużynowych (dla instruktorów-nauczycieli) – rok harcerski 2012/2013 
akredytacja MAK . Przeszkolono 4 osoby. 

• Kurs Drużynowych  rok harcerski 2014/2015 akredytacja MAK . Przeszkolono 10 
osób. 
 
Odprawy drużynowych 

• Odprawy drużynowych – tematem tych spotkań  były : sprawy bieżące Hufca, 
programy ZHP,  formy pracy w drużynie, przedsięwzięcia programowe Hufca, 
dzielenie się umiejętnościami i wiedzą z dziedziny pedagogiki, metodyk harcerskich, 
własnych talentów i pasji. 

• Szkolenia dla instruktorów i komendantów uczestniczących w HAL.  



• Nadzorowanie pracy gromad, drużyn i innych jednostek ZHP na terenie Hufca, 

przepływ informacji 

 
Członkowie Komendy Hufca uczestniczyli w zbiórkach, na które byli zapraszani przez 
drużyny. 

 

Ewidencja  

 

Ewidencja w systemie Ewidencja ZHP prowadzona jest przez drużynowych 
przy wsparciu Komendanta Hufca. System ten jest prowadzony przez drużynowych 
na bieżąco.  
 

•  Dokumentacja Hufca 
W okresie kadencji Komenda hufca pracuje na przyjętych w 2012 r.  dokumentach  
 -Regulaminie pracy Hufca ZHP Kwidzyn 

             -Program rozwoju Hufca na lata 2011-2015 
             -Planie operacyjnym Hufca na każdy rok harcerski 
             

Komendant Hufca wydał: 
w 2012 r. - 12 rozkazów, 
w 2013 r.-  11 rozkazów, 
w 2014 r.- 12 rozkazów   
w 2015 r. – 11 rozkazów. 
 
Dokumentacja Hufca jest prowadzona, nie zawsze jest sporządzana  na bieżąco i nie 
jest systematycznie przekazywana do Komendy Chorągwi. 

 

Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

 
• Harcerska Akcja Letnia 

Komenda Hufca  preferowała i będzie preferować obozy samodzielne drużyn w ramach Zlot 
Drużyn Hufca . Głównym miejscem obozowym jest hufcowa baza obozowa w Siemianach.  
2012 r. odbył się Zlot Drużyn Hufca w Siemianach „Rok Regionów” 
2013 r. odbył się Zlot Drużyn Hufca w Konopiskach  
2013 r. Biwak –Kolonia Drużyn Zuchowych w Orkuszu „Puszczańska Gromada” 
2013 r. obóz wędrowny I KDW Kwidzyn- Karlskrona 
2014 r. odbył się Zlot Drużyn Hufca w Potęgowie 
2014 r.  Biwak –Kolonia Drużyn Zuchowych w Orkuszu 
2015 r.  odbył się Zlot Drużyn Hufca w Papierni 
W 2012 r. roku w różnych formach wypoczynku skorzystało 180 członków naszego hufca 
W 2013 r. roku w różnych formach wypoczynku skorzystało 145 członków naszego hufca 
W 2014 r.  roku w różnych formach wypoczynku skorzystało 150 członków naszego hufca 
W 2015 r. roku w różnych formach wypoczynku skorzystało 140 członków naszego hufca 
 
 
 

• Współpraca z partnerami zewnętrznymi 
W celu realizacji postawionych zadań niezbędna jest współpraca z innymi instytucjami, 

partnerami z zewnątrz. Komenda Hufca taką współpracę prowadzi ze Stowarzyszeniem 
Promyk. Sprawdzonym sojusznikiem są władze miejskie i powiatowe. Dzięki dotacjom 
z Urzędu Miasta Kwidzyn i Starostwa Powiatu Kwidzyńskiego „Szałamaja” miała tak 



wspaniałą oprawę, jak również otrzymane środki finansowe pozwoliły objąć letnim 
wypoczynkiem dzieci i młodzież o niskich dochodach rodzinnych. 
Naturalnymi sojusznikami harcerstwa są dyrekcje szkół, z którymi współpraca układa się 
poprawnie. Komenda Hufca podejmuje wspólne przedsięwzięcia z Kwidzyńskim Centrum 
Kultury.  

Świetnie układa się współpraca z rodzicami dotyczy ona przewozów harcerzy 
i zuchów, sponsorowania biwaków, materiałów papierniczych i opatrunkowych itd. 
 

Finanse 

• Składki harcerskie i instruktorskie 

• Składki harcerskie są zbierane i odprowadzane systematycznie. Skuteczność zbierania 
składek za okres sprawozdawczy  wynosi 100%  

• Działania Skarbnika należy uznać za skuteczne. Na dzień Zjazdu Hufiec Kwidzyn nie 
zalega z płatnościami składek na rzecz Komendy Chorągwi i Głównej Kwatery. 

• Bazy Obozowe, Majątek Hufca 
Dużą troską władz Hufca było utrzymanie baz obozowych na właściwym poziomie. Te 
działania wymagały znacznych nakładów finansowych. Wykonano następujące prace 
modernizacyjne:  
 

- wybudowano nowe pomieszczenia sanitarne w Siemianach, 
- wykonano nową instalację zasilającą w energię elektryczną domki w Orkuszu 

po dewastacji sieci przez kradzież, 
- wykonano nową instalację ciepłej wody w Siemianach, 
- bieżące remonty w Siemianach i Orkuszu 500 m 2, 
- położono na 500 m2 blachy na domkach w Orkuszu, 
- wykonano elewację na budynku biurowym w Orkuszu, 
- zlikwidowano poszycia eternitowe domków w Orkuszu,  
- co roku dokonuje  się prace remontowe przygotowujące obiekty do sezonu letniego. 

 
• Inwentaryzacje i kasacje 
Corocznie w sierpniu każdego roku przeprowadza się w bazach obozowych przegląd 

sprzętu i wyposażenia i przeprowadza się kasację wyeksploatowanego majątku. 
Również przeprowadzono coroczne inwentaryzacje majątku hufca. 
Majątek Hufca na dzień sprawozdawczości w sumach księgowych wynosi 

 

DZIAŁ Grupa 

Stan 

inwentarza 

2015 r. 

MATERIAŁY I 50129,56 
  II 21446,20 
  III 20568,23 
  IV 104917,04 
  V 11400,00 

  RAZEM 208461,03 

ŚRODKI 
TRWAŁE I 719470,82 

  II 114500,00 
  III 8160,00 
  IV 6285,00 
  V 16946,80 



  VI 9228,17 
  VII 33199,90 
  VIII 187612,47 

  RAZEM 1095403,16 
 

 
• Dotacje 

W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać 2 dodatkowe środki transportu w postaci 
pojazdów  dostawczych  marki Lublin. Komenda Hufca zakupiła w okresie sprawozdawczym  
12 namiotów na łączną kwotę 36.200 zł. 
W 2012 roku Komenda Hufca pozyskała  środki na działalność programową, wypoczynek 
letni w wysokości 74.400 złotych 
W 2013 roku Komenda Hufca pozyskała środki na działalność programową, wypoczynek 
letni w wysokości 103.250 złotych. 
W 2014 roku Komenda Hufca pozyskała środki na działalność programową, wypoczynek 
letni w wysokości 123.640. 
W 2015 roku Komenda Hufca pozyskała środki na działalność programową, wypoczynek 
letni w wysokości 140.300. 
 
Komisja Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca ZHP  Kwidzyn 
 

Skład Komisji Stopni Instruktorskich: 
hm. Barbara Łukaszewicz – przewodnicząca 
hm. Wanda Kozakowska –członek (od 14 stycznia 2013r.) 
hm. Dorota Joanna Łoś – członek/sekretarz KSI 
hm. Mieczysław Dzikowski – członek. 
       W okresie sprawozdawczym (18.11.2011 do 16.11.2015) Komisja odbyła 31 posiedzeń 
w tym 6 to posiedzenia  „alarmowe” – na prośbę opiekuna próby i kandydata, 8 zbiórek 
hospitujących. Członkowie KSI brali czynny udział w realizacji zadań programowych 
i szkoleniowych Hufca m.in. 40Lecie Kręgu Płomienie XI’2012, Zlot Kadry Kształcącej 
Chorągwi Gdańskiej XII’2012, DMB’2013, XXX Jubileuszowa Szałamaja’2013,10-Lecie 
Duodecymy V’2014, Zjazd Sprawozdawczy IX’2014, 50Lecie DH w MOW II’2015 oraz 
akcje szkoleniowe w tym Kurs Przewodnikowski w roku harcerskim 2012/2013, 
2014/2015akredytowane przy MAK i śródroczne Kursy Zastępowych i Przybocznych 
w Hufcu. 
        Na każdym posiedzeniu KSI realizowała założenia wynikające z planu pracy Komisji 
na dany rok harcerski. Byliśmy świadkami 12 Zobowiązań Instruktorskich. Prowadzona jest 
Księga Protokołów  
(w wersji papierowej) . 
Rokrocznie  na jednym z posiedzeń Komisji przeprowadza się szkolenie uwzględniające 
bieżące zmiany w dokumentacji i regulaminach pracy KSI ZHP.  
 Tematem szkoleń  było : 

� uaktualnianie własnej wiedzy o pracy Komisji i uaktualnianie zasad działania i trybu 
pracy KSI  oraz systematyczne prowadzenie dokumentacji oraz archiwizacja zadań i 
prac instruktorskich , 

� analiza planu pracy  Chorągwianej KSI Gdańskiej Chorągwi ZHP oraz wszystkich 
regulaminów zapisanych w Biuletynie Chorągwi Gdańskiej, 

� ustalenie i zobowiązanie się do podkreślenia w kartach prób dla przyszłych 
instruktorów , elementów historii ze szczególnym uwzględnieniem   historii 
harcerstwa polskiego, historii ZHP m.in. udział w obchodach100-lecia harcerstwa i 75 
Rocznicy powstania  I Gimnazjum w Kwidzynie i działalności harcerstwa na ziemi 



kwidzyńskiej; dział w obchodach rocznic ku czci Żołnierzy Wyklętych (odsłona 
obelisku); umieszczenie jednego z tych zadań w otwieranych w danym roku próbach 
pwd, phm., 

� udział w szkoleniach i zbiórkach tematycznych, dotyczących funkcji i działania KSI. 
 

Do zadań Komisji Stopni Instruktorskich naszego Hufca należało: 

�  ustalenie kalendarza  spotkań i głównych celów  pracy naszej Komisji, 
� praca i współpraca z opiekunami prób . Szczególnie cenne dla Komisji jest 

obserwacja i bezpośrednie relacje opiekunów o przebiegu prób instruktorskich i jakie 
formy działania podejmują instruktorzy – opiekunowie w stosunku do swoich 
„podopiecznych”, 

� prowadzenie prób na stopień przewodnika / przewodniczki, podharcmistrza / 
podharcmistrzyni dla osób posiadających podstawowy przydział służbowy 
do jednostek wchodzących w skład Hufca ZHP w Kwidzynie, 

� udział w zamierzeniach programowych Komendy Hufca ZHP Kwidzyn ( szczególnie 
dotyczących metod i form kształcenia ), 

� udział i współorganizowanie Zobowiązań Instruktorskich, 
� analizowanie planu pracy  Chorągwianej KSI  oraz wszystkich regulaminów 

zapisanych w Biuletynie Chorągwi Gdańskiej , 
� analizowanie i uaktualnianie dokumentacji Komisji, 
� współpraca z innymi KSI , polegająca na przekazywaniu informacji, udzielaniu 

poradnictwa, udostępnianiu materiałów dotyczących stopni instruktorskich i przebiegu 
prób, 

� składaniu sprawozdań i prowadzeniu bieżącej dokumentacji, 
� udział w szkoleniach i zbiórkach tematycznych dotyczących funkcjonowania  i 

działania KSI. 
 

Współpraca z Zespołem Kształcenia w Hufcu układała się pozytywnie, Rygorystycznie 
przestrzegaliśmy zasady obecności na spotkaniach Komisji w pełnym umundurowaniu, 
egzekwując jednocześnie tego samego od zaproszonego na spotkanie instruktora. Owocnie 
układała się współpraca  z Komendantem Hufca. Komisja uzyskała przedłużenie swoich 
uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrzyni/ podharcmistrza do 2017r. 
Wszystkie zamknięte próby na poszczególne stopnie skutkowały przyznaniem przez 
Komendanta tego stopnia i ogłoszeniem tego faktu w Rozkazie Komendanta Hufca. 
Do tradycji Hufca należy organizowanie bardzo uroczystych zobowiązań instruktorskich, 
wykorzystując do tego szeroko pojętą symbolikę harcerską. W minionej Kadencji członkowie 
KSI byli świadkami i współorganizatorami 12 takich Zobowiązań. Dziękujemy za współpracę 
opiekunom prób i rzetelną opiekę nad próbami. Gratulujemy młodym instruktorom i życzymy 
rozwijania harcerskich ambicji. 
 
Tabele  prób otwartych/zamkniętych przez KSI Hufca Kwidzyn  
 
Rok 
harcerski 

Próby przewodnikowskie 

 
Liczba 
 otwartych 

 
Liczba 
 zamkniętych 

 

 
W 

trakcie 
realizacji 

 

 
Anulowanych  

XI-XII 
2011 

4 --- 4 1 

I 2012-XII 
2012 

8 4 4 --- 



I 2013 –XI 
2013 

4 --- 4 2 

I 2014 –XII 
2014 

10 4 5 1 

I 2015-XI 
2015 

4 8 5 1 

 
 
 
 

 
Rok 
harcerski 

Próby podharcmistrzowskie 

 
Liczba 
 otwartych 

 
Liczba 
 
zamkniętyc
h 

 

 
W trakcie 
realizacji 

 

 
Anulowanych  

XI –XII 
2011 

2 --- 1 --- 

I 2012 –XII 
2012 

--- 1 1 --- 

I 2013 –XI 
2013 

3 --- 4  
--- 

I 2014 – 
XII 2014 

3 3 1 1 przedłużenie 

I 2015-XI 
2015 

2 --- 3 --- 

 
 


