ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDANT HUFCA POZNAŃ NOWE MIASTO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

R O Z K A Z L. 1 / 2013
Poznań 13 stycznia 2013

Przypominam o warunkach zaliczania służby instruktorskiej – w związku z tym podaję
treść dokumentów, które jasno określają funkcje instruktorskie (Statut ZHP – rozdz.4)
oraz zasady zaliczania służby (Uchwała nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia
18.06.2006r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej).
§ 21
1. Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to
jest:
1) funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz
inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w
trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi
lub Naczelnika ZHP,
2) funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.
2. Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych wypadkach
komendant hufca może dopuścić do pełnienia funkcji instruktorskiej członka ZHP
niebędącego instruktorem, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie
kwalifikacje instruktorskie.
3. Dla osób niepełnoletnich pełniących funkcję drużynowego komendant hufca
wyznacza pełnoletniego opiekuna.
Zasady zaliczania służby instruktorskiej.
1. Służbę zalicza się instruktorowi, który:
1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2) przestrzega Statutu ZHP,
3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,
4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być
służba.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2 Informuję, że instruktorzy, którzy mają być mianowani na funkcję
przybocznego w drużynie mogą być mianowani tylko w rozkazie
wydawanym przez komendanta hufca.

Pozostali przyboczni mogą być mianowani rozkazem drużynowego (w
rozkazie komendanta hufca mogą zostać podani do wiadomości).
Proszę, aby drużynowi przesłali dane swoich przybocznych-instruktorów
(imię, nazwisko, stopień, data złożenia zobowiązania) do podania w
najbliższym rozkazie komendanta hufca.

2. Hufiec
2.1. Mianowania w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 1.01.2013 mianuję pwd. Piotra Filipka przewodniczącym
Komisji Inwentaryzacyjnej Hufca.
2.1.2. Z dniem 01.01.2013 mianuję następujących druhów na członków
Komisji Inwentaryzacyjnej Hufca:
- pwd. Krzysztof Jarocki
- pwd. Mateusz Łykowski

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam działanie 11 PDH „TAJGA”. Jednocześnie informuję, że
członkowie 11PDH przechodzą do 434 PDH „OREJANA”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Marcina Grabowskiego z funkcji drużynowego
11PDH „TAJGA”.
Zwalniam pwd. Agatę Jankowską z funkcji drużynowej 434 PDH
„OREJANA”.
Zwalniam pwd. Magdę Skwierczyńską z funkcji drużynowej 3NMGZ
„Dzielne Smoki”.

Zwalniam dh. Macieja Winieckiego z funkcji drużynowego 444 PDH „JAR”.
3.3.2. Mianuję pwd. Sonię Aleksadrowicz na funkcję drużynowej 434 PDH
„OREJANA”.
Mianuję dh. Angelikę Nowak na funkcję drużynowej 3NMGZ „ DZIELNE
SMOKI”. Opiekun drużyny: pwd. Mateusz Łykowski.
Mianuję dh. Monikę Lemańską na funkcję drużynowej 444 PDH „ JAR”.
Opiekun drużyny: pwd. Andrzej Pokrzywniak.

3.4. Inne mianowania i zwolnienia w drużynach
3.4.1. Mianuję pwd. Agatę Jankowską na funkcję przybocznej (434 PDH).
Mianuję pwd. Karolinę Rozwadowską na funkcję przybocznej (434 PDH).

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Rozwiązuję Szczep „Leśni”, w skład którego wchodzą następujące
gromady i drużyny: 11PDH „TAJGA” , 434 PDH „OREJANA”, 36 NMGZ „Mali
Przyrodnicy”.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Kamila Kubiaka z funkcji komendanta Szczepu
„Uroczysko”.
Zwalniam phm. Marcina Grabowskiego z funkcji komendanta Szczepu
„Leśni".
5.3.2. Mianuję pwd. Andrzeja Pokrzywniaka komendantem Szczepu
"Uroczysko".

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.01.2013
otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Martynie Jałoszyńskiej
(opiekun: phm. Adam Pielatowski).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 14.12.2012 przyjmuję przewodniczkę Katarzynę Fąferek
(46 PDH) w poczet instruktorów ZHP.
Z dniem 27.12.2012 przyjmuję przewodnika Krzysztofa Jarockiego (1
NMGZ) w poczet instruktorów ZHP.
Z dniem 11.01.2013 przyjmuję przewodniczkę Karolinę Rozwadowską (434
PDH) w poczet instruktorów ZHP.
Z dniem 13.01.2013 przyjmuję podharcmistrzynię Alicję Seredyńską (434
PDH) w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!
/-/ phm. Tomasz Koprowski

