
PLAN PRACY 2016/2017
HUFIEC ZHP TCZEW im. Władysława Sławomira Jurgo

"Rok Sprawności"

I. Charakterystyka hufca

1. Terytorium działania
Hufiec Tczew obejmuje terytorialnie powiat tczewski z siedzibą w Tczewie, miasto Tczew,
gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew.
Wszystkie jednostki działają na terenie miasta Tczew.

2. Sytuacja finansowo-gospodarcza hufca 
A. Siedziba hufca – adres, telefon 

Hufiec posiada siedzibę w budynku, którego właścicielem jest Gmina Miejska Tczew. 
Hufiec ma podpisaną umowę dzierżawy na czas nieokreślony i zwolniony jest z opłat 
za czynsz. W budynku jest wyszczególniona część biurowa (biuro i sala kominkowa), 
sanitarna i magazynowa (dwa poziomy). Część biurowa jest ogrzewana systemem 
kominkowym.
Adres: ul. Wojska Polskiego 18A
83-110 Tczew
Tel. 605-184-193

B. Hangar żeglarski
Hufiec posiada budynek na ul. Nadbrzeżnej pełniący rolę hangaru żeglarskiego. 
Znajduje się w nim również mieszkanie, które jest wynajmowane. Teren zielony przy 
hangarze jest wykorzystywany podczas biwaków przez środowisko hufca. 

3. Członkowie KH + funkcja w komendzie/HKR/KSI, zespoły hufcowe

Komenda Hufca
phm. Renata Zapart-Kornas – komendant
dh. Elżbieta Basza – skarbnik 
hm. Grzegorz Oszmana – zastępca komendanta
phm. Klaudia Kraska - członek
hm. Norbert Jatkowski – członek

Komisja Rewizyjna
pwd. Krzysztof Wiśniewski – przewodniczący
pwd. Rafał Rynkowski
pwd. Wiktoria Kowalkowska



Komisja Stopni Instruktorskich
hm.  Roman Kopitkowski – przewodniczący
hm. Norbert Jatkowski
hm. Czesława Kubicka
hm.. Andrzej Kornas
phm. Sylwia Portjanko
phm. Klaudia Kraska

Kapituła Stopni Wędrowniczych
hm. Grzegorz Oszmana  - przewodniczący
phm. Alicja Petka
phm. Renata Zapart-Kornas
phm. Karolina Kornas
pwd. Krzysztof Wiśniewski

4. Wykaz jednostek

Nazwa
jednostki

Pion
metodyczny

Drużynowy Charakterystyka jednostki

1 Tczewska
Drużyna

Starszoharcerska
„Awangarda”

SH
pwd. Tomasz
Skibrowski

Drużyna działa przy Gimnazjum nr 2 w 
Tczewie. Zbiórki odbywają się regularnie 
Drużyna bierze udział w życiu hufca. 
Drużyna działa od 16 lat. Drużynowy 
pełni funkcję od 1 roku (ponownie po 3 
latach przerwy).

2 Tczewska
Drużyna Harcerska

„Ohana”

H
pwd. Monika
Rambowska

Drużyna działa przy Sportowej Szkole 
Podstawowej Nr 2 od 10 lat. Drużyna jest 
niezbyt liczna, bierze udział w życiu 
hufca. Drużynowa pełni funkcję od 3 lat.

3 Tczewska
Drużyna Harcerska
"Waleczne serca"

H (NS)
phm. Bożena

Cyrulnik

Drużyna działają przy Domu Dziecka od 
17 lat, większość harcerzy ma orzeczenia 
o niepełnosprawności. Drużyna bierze 
udział w życiu hufca i chorągwi poprzez 
uczestnictwo we wszystkich 
wydarzeniach hufcowych oraz w 
wybranych imprezach chorągwianych. 
Drużynowy pełni funkcję od początku 
istnienia drużyny.

9 Artystyczna
Drużyna

Starszoharcerska

HS pwd. Kinga Kraska Drużyna działa w szczepie Harcerskiej 
Orkiestry Dętej, w ramach działalności 
Orkiestry bierze udział w licznych 



im. Jana
Kubickiego

koncertach i wyjazdach plenerowych. 
Drużyna realizuje specjalność 
artystyczną. Drużynowa pełni funkcję od 
1 roku.

10 Gromada
Zuchowa „Wodny

Świat”

Z
phm. Kamila

Kubista

Gromada działa przy Szkole Podstawowej
Nr 5 w Tczewie od 8 lat. Gromada bierze 
udział w życiu hufca jak i chorągwi. 
Gromada realizuje specjalność wodną. 
Drużynowa pełni funkcję od 5 lat.

20 Gromada
Zuchowa „Leśne

Ludki”

Z
phm. Renata

Zapart-Kornas

Gromada działa przy Szkole Podstawowej
Nr 11 w Tczewie od 14 lat. Gromada 
bierze udział w życiu hufca i chorągwi. 
Drużynowy pełni funkcję od początku 
istnienia gromady.

21 Tczewska
Drużyna

Starszoharcerska
„Rajza”

HS
odkr. Nikodem

Bogdański

Drużyna działa przy Gimnazjum nr 1 w 
Tczewie od 7 lat. Drużyna bierze udział w
życiu hufca. Drużynowym od niedawna 
jest osoba niepełnoletnia, drużyna 
posiada opiekuna.

23 Tczewska
Drużyna Harcerska

„Fatamorgana”

H
phm. Martyna

Orłowska

Drużyna działa przy Szkole Podstawowej 
Nr 10 od 10 lat. Drużyna bierze udział w 
życiu hufca, angażuje się w 
organizowanie przedsięwzięć hufcowych.
Drużynowa pełni funkcję od 7 lat.

33 Tczewska
Drużyna Harcerska

NS
"Pomarańczowi"

H (NS) Magdalena Rataj

Drużyna działa przy szkole specjalnej, 
wszyscy członkowie mają orzeczenie o 
niepełnosprawności. Drużyna nie bierze 
udziału w życiu hufca, realizuje swój 
program.

39 Artystyczna
Drużyna Harcerska

im. Stanisława
Moniuszki

H
phm. Aleksandra

Piekut

Drużyna działa w szczepie Harcerskiej 
Orkiestry Dętej, w ramach działalności 
Orkiestry bierze udział w licznych 
koncertach i wyjazdach plenerowych. 
Drużyna realizuje specjalność 
artystyczną. Drużynowa pełni funkcję od 
1 roku.

66 Drużyna
Wędrownicza NS

"Zielone
Marchewki"

W
Magdalena

Okapiec-Kortas

Drużyna działa przy szkole specjalnej, 
wszyscy członkowie mają orzeczenie o 
niepełnosprawności. Drużyna nie bierze 
udziału w życiu hufca, realizuje swój 
program.



101 Tczewska
Drużyna Wodna
„Niezatapialni”

H, HS
sam. Weronika

Łopata

Drużyna działa przy szkole podstawowej 
nr 5 oraz gimnazjum od 7 lat. Działa 
zgodnie ze specjalnością wodną. Bierze 
udział w życiu hufca i chorągwi, angażuje
się w organizowanie przedsięwzięć 
hufcowych. W lipcu 2016 roku nastąpiło 
przekazanie funkcji drużynowego.

Krąg Instruktorów i
Seniorów

„Jaszczurkowcy”

I, S
hm. Krystyna

Dettlaf
Krąg bierze udział w życiu hufca, miasta i 
chorągwi. Jest bardzo mały liczebnie.

16 Tczewska
Drużyna

Wędrownicza
“Rewelka”

W
pwd. Krzysztof

Wiśniewski

Drużyna nie działa przy żadnej ze szkół. 
Zbiórki odbywają się w budynku 
Komendy Hufca Tczew. W skład drużyny 
wchodzą wędrownicy będący wcześniej 
w drużynach starszoharcerskich i 
harcerskich.

Próbna Drużyna
Starszoharcerska

HS
sam. Paulina

Tokarska

Drużyna rozpoczyna działalność w 
Gimnazjum Nr 3 w Tczewie. Drużynową 
jest osoba niepełnoletnia, drużyna 
posiada opiekuna.

5. Analiza SWOT  

Mocne strony Słabe strony
- młodzi drużynowi
- odbywające się regularnie odprawy 
drużynowych i instruktorów hufca,
- większość kadry przeszkolona do 
swoich funkcji,
- posiadanie lokalu nad Wisłą – hangar, 
mieszkanie pod wynajem – dające 
comiesięczne dochody,
- jednostki we wszystkich pionach 
metodycznych,
- użytkowana siedziba hufca jest 
zwolniona z opłat dzierżawy,
- łatwa dostępność do sali kominkowej 
dla jednostek i instruktorów hufca,
- spora ilość sprzętu turystycznego i 
żeglarskiego – możliwości wypożyczania
- prężnie rozwijające się środowisko 
żeglarskie,
- wiele otwartych prób na stopień 

- zbyt mało instruktorów chętnych do 
pracy w hufcowych zespołach,
- brak czynnie działającego zespołu 
programowego hufca,
- brak organizacji HAZ,
- brak kręgu instruktorskiego dla młodych 
instruktorów,
- małe zainteresowanie imprezami 
chorągwianymi wśród większości drużyn
- brak dobrze zgranej wspólnoty 
instruktorskiej,
- brak regularnych spotkań kadry o 
charakterze „integracyjnym” lub 
„szkoleniowym”,
- mało doświadczona KRH,
- aktywni instruktorzy pełnią po 2-3 
funkcje,
- za mało reedukacji dla drużynowych o 
charakterze metodycznym,



przewodnika wśród przybocznych,
- uzyskiwanie dotacji za pomocą 
programów grantowych,
- dobre kontakty z władzami miasta i 
innymi NGO,
- działająca Kapituła Stopni 
Wędrowniczych,
- płynne przechodzenie harcerzy i 
zuchów do dalszych metodyk,
-  działająca KSI z uprawnieniami 
nadawania stopnia podharcmistrza,
- odbywająca się corocznie HAL,
- komenda hufca chętna do współpracy z
instruktorami,
- coroczne, stałe imprezy hufca: Start 
Hufca, DMB, Dni Ziemi Tczewskiej, Wigilia
instruktorska, Rajd Kociewie,
- systematycznie prowadzona 
dokumentacja hufca,
- dobrze inwestowane środki finansowe 
hufca,
- małe środowisko – dzięki czemu jest 
lepsza integracja miedzy drużynami na 
imprezach hufcowych,
- rozwijający się Krąg Przyjaciół 
Harcerstwa,
- hufiec posiada stronę www oraz profil 
na portalu społecznościowym Facebook, 
gdzie są umieszczane na bieżąco 
aktualności z życia hufca, w hufcu jest 
spore zainteresowanie wśród 
instruktorów aktywną promocją 
harcerstwa w mediach,
- Międzyhufcowy Zespół Kadry 
Kształcącej - co roku organizowane są 
kursy przewodnikowskie oraz szkolenia 
dla instruktorów,
- podział odpowiedzialności za sprzęt 
hufcowy na wszystkie drużyny, obecność
harcerzy z większości drużyn podczas 
prac magazynowych,

- brak zainteresowania drużynowych 
propozycjami programowymi,
- brak chęci do dokształcania wśród 
większości instruktorów
- brak instruktora odpowiedzialnego za pracę z
kadrą
-młodzi drużynowi bez doświadczenia, 
niektórzy wymagają jeszcze opiekunów co 
zajmuje czas instruktorów
-strona hufca nie jest prowadzona na bieżąco 
(poza relacjami z imprez), wiele działów wciąż 
pozostaje nieuzupełnionych

Możliwości Zagrożenia
- trendy żeglarskie w programach 
wychowawczych i dotacjach 

- zmiana finansowania jednostek 
administracyjnych w Związku – wyższa 



urzędowych
- realna współpraca z innymi 
organizacjami pozarządowymi
- władze samorządowe chętne do 
współpracy
- duże zainteresowanie HAL wśród osób 
niezrzeszonych – rozwój liczebny
- brak innej organizacji harcerskiej na 
terenie miasta
- coraz wyższe zainteresowanie osób 
dorosłych wstąpieniem do ZHP

składka członkowska
- ostrożność dyrektorów szkół w 
podejmowaniu współpracy - 
przekształcenia w systemie Oświaty
-"starzy drużynowi" po przekazaniu drużyn
i dojścia do pełnoletniości nowych mogą 
się całkowicie odciąć lub działać w 
chorągwi, brak instruktorów pozostanie

6. Podsumowanie zeszłorocznej pracy (z czego jesteśmy dumni, co 
chcemy powtórzyć, co się nam nie udało – dlaczego?)

W  roku  harcerskim  2015/16  udało  się  zorganizować  kolejne  edycje  imprez
hufcowych: Start Hufca, wigilia instruktorska, wigilia miejska, DMB, biwak na Dniach
Ziemi Tczewskiej oraz Rajd Kociewie.

Nie  udało  się  zorganizować  wyjazdowego  biwaku  kadru  ze  względu  na  brak
dogodnych terminów dla większości.

W ubiegłym  roku  udało  się  zorganizować  hufcowy  kurs  żeglarza  jachtowego.
Jednak  nie  udało  się  przeprowadzić  egzaminów,  będą  one  przeprowadzone  w
bieżącym roku harcerskim dla pięciorga wędrowników.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i determinacji phm. Bożeny Cyrulnik, udało nam
się  również  kontynuować  organizowanie  comiesięcznych  Mszy  Harcerskich  w
kościele  Najświętszej  Marii  Panny  w  Tczewie  z  asystą  relikwii  bł.  Wincentego
Frelichowskiego.  Drużyny  z  różnym  zaangażowaniem  uczestniczyły  w  mszach  –
mimo  wyznaczonego  grafiku  „organizacyjnego”  nie  na  każdej  mszy  byli
przedstawiciele  wszystkich  drużyn.  Kontynuacja  cyklu  tych  mszy  spowoduje
przyzwyczajenie harcerzy do uczestnictwa w nich i  wpisanie się  ich w kalendarze
drużyn.  

Jak co roku udało się wystawić reprezentacje na chorągwiane imprezy takie jak
Spartakiada  Drużyn  Wodnych  i  Żeglarskich,  Mistrzostwa  Pływackie,  Turniej  Antka
Cwaniaka, Rajd Rodło, JOTT oraz Rajd Śladami Przeszłości Gdańska. 

Wielu wędrowników naszego hufca wzięło udział w kursie przewodnikowskim
zorganizowanym przez Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Niektórzy z nich już
objęli funkcje drużynowych lub przybocznych na początku tego roku.

Po raz  trzeci  udało  nam się  zorganizować wspólny obóz hufcowy.  Drużyny
pracowały tak jak w poprzednim roku, w swoich podobozach, miały swoje programy. 

Od bieżącego roku harcerskiego działa nowa drużyna w hufu - Próbna Drużyna
Starszoharcerska.



II. Cele i zamierzenia na rok bieżący

"Rok Sprawności"

a. Praca z kadrą (kształcenie) - jakiej kadry potrzebujemy?, jakie 
powinniśmy zrobić kursy? Jakie stopnie mają nasi drużynowi?

OPIS: Większość – 10 drużynowych - ma przygotowanie do swojej funkcji – kursy 
metodyczne. 4 drużynowych nie posiada kursów metodycznych, jednak oni pełnią już swoje
funkcje od kilku lat i jest trudno przekonać o konieczności odbycia takiego kursu. Są już 
rozpoczęte działania żeby nakłonić ich do uczestnictwa w kursie metodycznym. Drużynowi 
w większości maja stopnie instruktorskie lub są w trakcie próby przewodnikowskiej. Kadra w 
hufcu są to przede wszystkim ludzie młodzi, w przeważającej ilości studenci. 

Widać poprawę w kształceniu się instruktorów. Jednak istnieje potrzeba, aby organizować 
warsztaty dla wszystkich drużynowych z różnych dziedzin w celu wspierania rozwoju 
indywidualnego kadry oraz warsztatu metodycznego. Znaczącym faktem jest możliwość 
otrzymania dofinansowania z hufca na różne pozahufcowe formy szkoleniowe.

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany na funkcji drużynowych - w dwóch drużynach. W 
kolejnych planowane są zmiany  w obecnym roku harcerskim. Powoduje to wejście w krąg 
kadry hufca osób młodych, chętnych do współpracy, ze świeżym podejściem do pracy 
metodą harcerską.

Przyszli instruktorzy coraz odważniej decydują się na podjęcie odpowiedzialnych funkcji.

Zbiórki kadry odbywają się średnio raz w miesiącu, ale mają charakter jedynie organizacyjny.
Brak spotkań integracyjnych i metodycznych lub szkoleniowych.

PRACA Z KADRĄ
Cel Zamierzenie Zadania

Kadra będzie znała się 
wzajemnie i umiała ze sobą
wymieniać doświadczenia

Integracja kadry  Wyjazdowy biwak kadry – 1 
raz w roku

 Zbiórki kadry o charakterze 
integracyjnym lub/i wymiany 
doświadczeń - 2 razy w roku

W hufcu będzie działała 
osoba odpowiedzialna za 
pracę z kadrą

Stworzenie nowej 
funkcji – instruktora
ds. Pracy  z kadrą

 Zaproponowanie funkcji 
instruktorom oddającym 
drużyny i wykazującym 
predyspozycje, przeszkolonym
lub kształcącym się w tym 



kierunku
 Wsparcie merytoryczne osoby 

na tym stanowisku przez KH
Drużynowi i przyboczni 
wezmą udział w różnych 
formach doszkalających

Zapewnienie 
możliwości 
dokształcania się 
dla drużynowych i 
przybocznych

 Informowanie i promowanie 
różnych form szkoleniowych 
(pozahufcowych)

 Przeprowadzanie regularnych 
krótkich zajęć szkoleniowych 
(na zmianę z programowymi) 
na comiesięcznych odprawach
kadry

 Promowanie przez KSI różnych
szkoleń jako elementu próby 
instruktorskiej

 Promowanie wśród kadry 
hufca (phm) kursów KK – 
wyszkolenie nowej kadry 
kształcącej

Zwiększenie ilości 
jednostek w hufcu

Przygotowanie 
potencjalnych 
drużynowych do 
pełnienia funkcji

 Zorganizowanie kursu pwd
 Zachęcanie wędrowników po 

kursach metodycznych do 
zakładania nowych drużyn

Zwiększenie frekwencji na 
spotkaniach kadry

Zachęcenie kadry 
do udziału w 
spotkaniach kadry

 Informowanie o dacie 
odprawy z dużym 
wyprzedzeniem

 Przygotowywanie listy spraw 
do omówienia i wcześniejsze 
udostępnienie jej kadrze

 Regularne aktualizowanie 
kalendarza na stronie www

 Prowadzenie zajęć 
programowych i 
kształceniowych na 
spotkaniach kadry – element 
inny niż organizacyjny

 Zorganizowanie spotkań dla 
kadry o charakterze 
integracyjnym w celu 
wymiany 
doświadczeń/pomysłów

a. Finanse i majątek – w jakim stanie jest majątek naszego hufca? czy 
składki są opłacane na bieżąco? W jaki sposób drużynowy zbiera 
składki? W jaki sposób możemy wypromować 1%? 



OPIS: Hufiec nie posiada żadnych długotrwałych i nieuregulowanych zobowiązań. 
Przychody ze składek, 1 %, darowizn i dotacji pozwalają na opłacanie rachunków, 
organizację działań programowych, remont sprzętu żeglarskiego i obozowego, na zakup 
drobnych sprzętów oraz na bieżące remonty w siedzibie hufca i w hangarze. Dokupione 
zostały namioty, planowane jest dokupienie kolejnych sprzętów obozowych oraz 
programowych, remont Domu Harcerza. Składki członkowskie są zbierane w miarę 
regularnie i na czas odprowadzane do komendy chorągwi. Nie wszystkie drużyny 
odprowadzają składki na bieżąco, czego efektem jest brak znacznej kwoty w kasie hufca, 
jednak na koniec roku udaje się zebrać 99 % składek. Należy zmobilizować drużynowych do 
regularnego opłacania składek. 

Zwiększenie promocji 1% dałoby większe możliwości wykorzystywania tego funduszu na 
cele programowe, co zwiększy różnorodność zajęć i wprowadzenie ciekawych form.

a) Program – jak, pod względem metodycznym  pracują nasze 
drużyny i gromady? Jak zdobywają sprawności i stopnie? Jaki procent 
drużyn uczestniczy w imprezach hufcowych/ chorągwianych? Kto 
organizuje nasze imprezy? Jakiego wsparcia metodycznego i 
programowego potrzebują drużynowi? Czy drużyny korzystają z 
propozycji programowych? Jak często spotykamy się z drużynowymi na 
odprawach? Jak często organizujemy dla nich spotkania metodyczne?

OPIS: Drużyny w większości pracują zgodnie z metodyką. Nie obserwujemy już 
procesu powstawania drużyn wielopoziomowych. Drużyny współpracują ze sobą - 
organizują wspólne przedsięwzięcia. W tej chwili regularnie odbywają się 
przekazywania zuchów i harcerzy do wyższych metodyki. 

Drużynowi nie opracowują planów pracy lub robią to niewłaściwie. Nieliczne 
drużyny wywiązują się dobrze z tego zadania.

Duży procent drużyn uczestniczy w imprezach hufcowych - nie jest to jednak 100%. 
Coraz więcej drużyn uczestniczy w imprezach chorągwianych. Instruktorzy hufca 
biorą czynny udział w ich organizacji. Imprezy hufcowe organizują drużyny bądź 
poszczególni wędrownicy/instruktorzy w ramach prób na stopnie 
wędrownicze/instruktorskie.

Drużynowi nie zgłaszają problemów o charakterze programowo - metodycznym, są 
im przekazywane na bieżąco informacje o propozycjach programowych: 
chorągwianych i centralnych, jednak tylko część drużyn z nich korzysta. Drużynowi 
argumentują to tym, że są one niespójne z działalnością drużyny, przychodzą za 
późno, wymagają dodatkowego nakładu czasu i pracy. 

Odprawy z drużynowymi i przybocznymi odbywają się regularnie raz w miesiącu, 
nie wszyscy instruktorzy uczestniczą w nich na bieżąco. Obserwuje się jednak 



tendencję wzrostową. W naszym hufcu nie są organizowane spotkania w grupach 
metodycznych. Wynika to ze zbyt małej liczby środowisk danej metodyki i braku 
zainteresowania ze strony drużynowych.

PROGRAM
Cele Zamierzenie Zadania

Drużyny chętnie będą brały
udział w przedsięwzięciach
programowych hufca

Uatrakcyjnienie 
programu hufca

 Dobranie odpowiednich ludzi
do odpowiednich zadań przy 
organizacji

 Koordynacja działań 
organizowanych przez 
drużyny przez instruktora ds. 
programu

 Wspólne (przez całą kadrę 
hufca) wyznaczenie na 
początku roku harcerskiego 
kalendarza imprez 
hufcowych i podział ról przy 
ich organizacji

Plany pracy drużyn będą 
tworzone poprawnie, ze 
zrozumieniem i oddawanie
w czasie

Nauka drużynowych 
pracy z planem pracy

 Stworzenie hufcowego 
szablonu planu pracy z 
instrukcją dla drużynowych

 Przyjęcie zasady/uchwały o 
braku możliwości wyjazdu 
drużyny na biwak w 
przypadku 
niezatwierdzonego planu 
pracy

 Zachęcanie drużynowych do 
oddawania planu pracy w 
terminie - pochwała dla 
drużynowych

 Wybranie jednego 
mistrzowskiego planu pracy 
(atrakcyjny program, realne 
cele itp..) - nagroda dla 
drużynowego i umieszczenie 
planu na "platformie 
wymiany pomysłów"

 Spotkanie z programem na 
koniec roku harcerskiego – 
podsumowanie planów 
pracy, przypomnienie o 
zasadach planowania na rok 
następny



Drużynowi otrzymają 
wsparcie metodyczne z 
poziomu hufca, będą 
wiedzieli do kogo zgłosić 
się ze swoim problemem

Wsparcie 
metodyczne z 
drużynowych z 
poziomu hufca

 Określenie poziomu pracy 
metodycznej w drużynie - 
egzekwowanie planu pracy 
oraz min. raz w roku 
uczestnictwo w zbiórce 
drużyny instruktora ds. 
programu lub innego członka
KH

 Zachęcanie drużyn do 
korzystania z propozycji 
Referatów Chorągwianych i 
uczestnictwa w zbiórkach 
metodycznych

Drużyny będą miały 
atrakcyjny program

Uatrakcyjnienie 
programu drużyn

 Wcześniejsze informowanie 
drużynowych o przyszłych 
propozycjach

 Promowanie propozycji 
programowych GK na 
zbiórkach kadry poprzez 
przeprowadzenie krótkich 
zajęć programowych

 Uaktualnienie "platformy 
wymiany pomysłów" - 
zakładki na stronie www z 
ciekawymi konspektami, 
najlepszymi planami pracy, 
zadaniami na stopnie 
instruktorskie i wędrownicze 
zawierającymi ciekawe treści

b) Wizerunek – jak prezentujemy się w środowisku, jak nas widzą inni,
jaki mamy kontakt z lokalnymi szkołami, władzami. Jak wygląda nasza 
strona internetowa W jaki sposób współpracujemy z mediami lokalnymi?

OPIS: Harcerstwo jest ogólnie pozytywnie postrzegane w mieście i wśród 
społeczeństwa. Większość dyrektorów szkół ma pozytywne nastawienie i 
współpracuje z drużynowymi. Nie zawsze jednak to się odzwierciedla na co dzień, 
zgłaszane są problemy z obsługą szkoły. Zalecane jest porozumienie i zrozumienie 
pracowników oraz zweryfikowanie zachowania jednostek. Często to jest powodem 
nieporozumień.

Hufiec cyklicznie organizuje imprezy dla mieszkańców (np. Dzień Dziecka, finał 
WOŚP), dlatego mieszkańcy Tczewa w większości wiedzą o istnieniu harcerstwa w 
ich mieście, ale niekoniecznie o tym, czym różni się od harcerstwa z ich młodości 
czy czym zajmuje się na co dzień.



Profil hufca na portalu społecznościowym Faceboook.com jest prowadzony 
systematycznie przez kilku moderatorów, którzy umieszczają treści niezależnie od 
siebie, brak im koordynatora. Hufiec posiada też nową stronę internetową, jej 
szablon umożliwia stosowanie nowoczesnych technik przekazu. Wśród instruktorów 
jest duże zainteresowanie aktywną promocją harcerstwa w mediach. Również 
lokalne media nie stronią od współpracy, telewizja pojawia się na ważniejszych 
wydarzeniach, przygotowuje reportaże z obozów; powstają książki i albumy o 
historii hufca; możemy publikować teksty w biuletynie urzędu miasta pt. "Panorama 
Miasta", jednak ta możliwość jest rzadko wykorzystywana. W hufcu jest wyznaczona 
osoba do kontaktu z mediami. Wdrożona została także identyfikacja wizualna ZHP, a 
hufiec posiada własne logo.

Brak w hufcu osoby na funkcji instruktora ds. Promocji - obowiązki te są rozdzielone 
pomiędzy kilka osób.

WIZERUNEK
Cele Zamierzenia Zadania

Będzie w hufcu osoba 
odpowiedzialna za 
promocję

Stworzenie nowej 
funkcji – instruktora 
ds. promocji

 Zaproponowanie funkcji 
instruktorom oddającym 
drużyny i wykazującym 
predyspozycje, 
przeszkolonym lub 
kształcącym się w tym 
kierunku

 Wsparcie merytoryczne osoby
na tym stanowisku przez KH

Stworzenie podwalin pod 
zespół ds. Komunikacji i 
wizerunku

Zwiększenie ilości 
osób posiadających 
umiejętności i 
przeszkolenie w tej 
dziedzinie

 Zachęcenie zainteresowanych
tą tematyką wędrowników do 
udziału w warsztatach 
organizowanych przez KCh

Strona hufca prowadzona 
jest na bieżąco

Brak zaległości, 
"stron w budowie" 
czy 
nieuaktualnionych 
wpisów

 Osoba odpowiedzialna 
uzupełnia brakujące 
podstrony, jest w stałym 
kontakcie z drużynowymi i 
szefami zespołów

Zwiększenie wiedzy 
lokalnej społeczności nt. 
aktualnych działań w 
hufcu.

Relacjonowanie 
bieżących działań w
ogólnodostępnym 
biuletynie 
"Panorama Miasta"

 Dowiedzenie się do kiedy 
należy wysyłać teksty do 
kolejnego numeru, 
wybieranie podczas każdej 
imprezy "rzecznika 
prasowego", który następnie 
zrelacjonuje do prasy 
przebieg wydarzeń



c) Rozwój liczebny – Ile mamy jednostek w pionach? Ile mamy osób 
w drużynach? Ile mamy kadry instruktorskiej? W jaki sposób drużynowy 
pracuje z ewidencją?

OPIS: W hufcu są 2 gromady zuchowe, 2 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie, 1 
drużyna wędrownicza, 2 drużyny artystyczne (orkiestra dęta), 3 drużyny NS, 1 drużyna 
próbna (starszoharcerska), 1 drużyna wielopoziomowa

Liczebność tych drużyn jest bardzo zróżnicowana, od 8 do 40 osób. 

Wszyscy drużynowi mają dostęp do ewidencji, mając uprawnienia edytora danych drużyny 
lub poprzez edytorów w szczepie. Trzem jednostkom pomaga we wprowadzaniu danych 
edytor hufcowy z powodu problemów z samym faktem korzystania z komputera przez tych 
drużynowych.

d) Zarządzanie – kto jest w naszej komendzie? W jaki sposób 
przebiega praca w komendzie? Jaki jest podział obowiązków i zakres 
zadań poszczególnych osób w komendzie? W jaki sposób jest 
gromadzona dokumentacja? 

OPIS: Komenda Hufca jest 5-osobowa, są w niej wyznaczone osoby odpowiedzialne za 
organizację, program i specjalności. Wszyscy członkowie komendy są przeszkoleni do swoich 
funkcji. Istnieje potrzeba wydzielenia obowiązków dotyczących pracy z kadrą. Obecnie 
obowiązki z tego zakresu powierzone są członkowi Komendy ds. programu. Praca w 
komendzie jest rozdzielona pomiędzy wszystkich członków, w miarę potrzeby członkowie 
wzajemnie pomagają sobie przy realizacji zadań. Rozdział zadań jest określony i zatwierdzony
w regulaminie Pracy Komendanta i Komendy Hufca. Dokumentacja jest przechowywana w 
biurze hufca, rozkazy i ważne uchwały umieszczane są na stronie internetowej hufca. 

ZARZĄDZANIE
Zamierzenia Cele Zadania

Będzie w hufcu osoba 
odpowiedzialna za pracę z 
kadrą

Stworzenie nowej 
funkcji – 
instruktora ds. 
Pracy  z kadrą

 Zaproponowanie funkcji 
instruktorom oddającym 
drużyny i wykazującym 
predyspozycje, przeszkolonym 
lub kształcącym się w tym 
kierunku

 Wsparcie merytoryczne osoby 
na tym stanowisku przez KH

Będzie w hufcu osoba 
odpowiedzialna za 
promocję

Stworzenie nowej 
funkcji – 
instruktora ds. 
Promocji

 Zaproponowanie funkcji 
instruktorom oddającym 
drużyny i wykazującym 
predyspozycje, przeszkolonym 
lub kształcącym się w tym 



kierunku
 Wsparcie merytoryczne osoby 

na tym stanowisku przez KH

III.Kalendarium w kolejności chronologicznej

Wrzesień 2016
przedsięwzięcie Termin organizatorzy uczestnicy

Obchody rocznicy 
wybuchu II Wojny 
Światowej

1.09.2016 Komenda Hufca Delegacja Hufca

Spotkanie Komendy 
Hufca

7.09.2016 Komendant Hufca Komenda Hufca

74 Rocznica Napaści 
Wojsk Radzieckich na 
Polskę

17.09.2016 Urząd Miasta Delegacja Hufca

Ognisko z okazji 85-
lecia Hufca 

17.09.2016 Komenda Hufca Harcerze,
instruktotrzy,

goście
Msza harcerska 23.09.2016 chętni
XLVIII Spartakiada 
Drużyn Wodnych i 
Żeglarskich

23-25.09.2016 Zespół Pilota chętni

Start Hufca 30.09 -
02.10.2016

Komenda Hufca Zuchy, harcerze,
instruktorzy,

goście
Zbiórka Komendy Hufca Komendant Komenda Hufca
Konkurs plastyczny 
"Stop nałogom"

Wrzesień-
październik

Komenda Hufca chętni

Spotkanie Komisji Stopni
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy
się umówić)

Spotkanie Kapituły 
Stopni Wędrowniczych

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy
się umówić)

Październik 2016
przedsięwzięcie Termin organizatorzy uczestnicy

Zbiórka Komendy Hufca 13.10.2016 Komendant Komenda Hufca
Zbiórka komendantów 
hufców

14-15.10.2016 Komenda
Chorągwi

Komendanci

Spotkanie Komisji 
Rewizyjnej Hufca

Pwd. Krzysztof HKR



Wiśniewski

Dzień Edukacji 
Narodowej

14.10.2016 - -

XIII Turniej Antka 
Cwaniaka

21-23.10.2016 Referat zuchowy  Gromady
zuchowe

Odprawa kadry hufca Komendant Kadra hufca
Msza Harcerska 23.10.2016 chętni
XVI Rajd Kociewie 28-30.10.2016 Phm. Martyna

Orłowska
chętni

Spotkanie Komisji 
Stopni Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy się
umówić)

Spotkanie Kapituły 
Stopni HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy się
umówić)

Listopad 2016
przedsięwzięcie Termin organizatorzy uczestnicy
Wszystkich Świętych – 
warty przy pomniku 
harcerskim

1.11.2016 hm. Grzegorz
Oszmana

Delegacje
drużyn

85 rocznica utworzenia
Hufca Tczew - apel 
hufca

9.11.2016 Komenda Hufca Wszystkie
jednostki

Uroczystości z okazji 
Święta Niepodległości

11.11.2016 Komenda Hufca Delegacja Hufca

Koncert Jesienny 
Harcerskiej Orkiestry 
Dętej

11.11.2016 Centrum Kultury i
Sztuki

chętni

Msza Harcerska 23.11.2016 chętni
Odprawa kadry hufca Komenda Hufca Kadra Hufca
Zbiórka komendy hufca Komendant Komenda Hufca
Urodzinowe spotkanie 
kadry hufca

Komenda Hufca Kadra hufca

Zakończenie 
inwentaryzacji majątku 
Hufca

30.11.2016 Komisja
Inwentaryzacyjna

Komendant,
Skarbnik, KRH

Andrzejki 30.11.2016 Drużynowi chętni
Spotkanie Komisji Stopni
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy
się umówić)

Spotkanie Kapituły 
Stopni HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy
się umówić)

Grudzień 2016
przedsięwzięcie Termin organizatorzy uczestnicy



Odprawa kadry hufca Komenda Hufca kadra hufca
Wigilia Instruktorska 19.12.2016 Komenda Hufca Instruktorzy

hufca,
przyboczni

Przekazanie BŚP w 
Gdańsku

14.12.2016 Komenda
Chorągwi

chętni

Wigilijna Zbiórka 
Komendantów Hufców

14.12.2016 Komenda
Chorągwi

Komenda Hufca

Wigilia Miejska 16.12.2016 Impreza Miejska chętni
Msza Harcerska 23.12.2016 chętni
Przekazanie BŚP 
instytucjom w Tczewie

14-24.12.2016 Komenda Hufca drużyny

Udział w pasterkach 
połączony z 
przekazaniem BŚP

24.12.2016 Komenda Hufca Delegacja Hufca

Styczeń 2017
przedsięwzięcie Termin organizatorzy uczestnicy
Odprawa Komendy Hufca Komendant Komenda Hufca
Spotkanie Komisji 
Rewizyjnej Hufca

Przewodniczący
KRH

KRH

Seminarium komendantów
i skarbników hufców

Chorągiew
Gdańska

Komendant Hufca

XXV Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

15.01.2017 hm. Grzegorz
Oszmana 

chętni

Odprawa kadry hufca Komendant Kadra hufca
102. rocznica urodzin bł. 
ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego

19.01.2017 Zespół
Wychowania
Duchowego

chętni

Msza Harcerska 23.01.2017 chętni
Ferie zimowe 16-27.01.2017 - -
Koncert Noworoczny 
Harcerskiej Orkiestry 
Dętej

06.01.2017 Harcerska
Orkiestra Dęta

chętni

Zuchowe Kolędowanie Styczeń Zespół
Wychowania
Duchowego

Gromady zuchowe

Spotkanie Kapituły Stopni 
HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy się
umówić)

Spotkanie Komisji Stopni 
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy się
umówić)



Luty 2017
przedsięwzięcie termin organizatorzy uczestnicy
Odprawa Komendy 
Hufca

Komendant Komenda Hufca

Odprawa kadry hufca Komendant Kadra hufca
Dzień Myśli Braterskiej 22.02.2017 - -
Biwak z okazji DMB 24-26.02.2017 chętni
Msza Harcerska, 23.02.2017 chętni

Marzec 2017
przedsięwzięcie termin organizatorzy uczestnicy
XV Mistrzostwa 
Pływackie Chorągwi 
Gdańskiej

marzec Zespół Pilota chętni

Zbiórka Komendantów 
hufców

marzec Komenda
Chorągwi

Komendant
Hufca

Odprawa kadry hufca Komendant Kadra hufca
Msza Harcerska 23.03.2017 chętni
Kurs przewodnikowski Marzec -

kwiecień

MZKK chętni
wędrownicy

Prace szkutnicze w 
hangarze

Marzec-
kwiecień

Janusz Jaroński,
Andrzej Kornas

chętni

Spotkanie Kapituły 
Stopni HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy
się umówić)

Spotkanie Komisji Stopni
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy
się umówić)

Kwiecień 2017
przedsięwzięcie termin organizatorzy uczestnicy
Odprawa Komendy 
Hufca

Komendant Komenda Hufca

Spotkanie Komisji 
Rewizyjnej Hufca

Przewodniczący
KRH

KRH

Spotkania metodyczne Wydział
Programowo-
Metodyczny

Gdańskiej
Chorągwi ZHP

chętni

Odprawa komend hufców Komenda
Chorągwi

Skarbnik, KRH

Święta Wielkanocne 16-17.04.2017 - -
Dzień św. Wojciecha 
patrona Polski

23.04.2017 - -



Msza Harcerska, dzień 
św. Jerzego patrona 
skautów

23.04.2017 chętni

Cykl wędrówek 
hufcowych

Kwiecień- maj Janusz Jaroński chętni

Spotkanie Kapituły 
Stopni HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy
się umówić)

Spotkanie Komisji Stopni
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy
się umówić)

Maj 2017
przedsięwzięcie termin organizatorzy uczestnicy
Odprawa Komendy 
Hufca

Komendant Komenda Hufca

Dzień flagi państwowej 2.05.2017 - -
Obchody święta 
Konstytucji 3 maja

3.05.2017 Komenda Hufca Delegacja Hufca

JOTT 13-14.05.2017 Referat
Wędrowniczy

Chorągwi
Gdańskiej

Chętni
wędrownicy

XXXI Harcerski Rajd 
RODŁO

Komenda
Chorągwi

chętni

Msza Harcerska 23.05.2017 chętni
Spotkanie Kapituły 
Stopni HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy
się umówić)

Spotkanie Komisji Stopni
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy
się umówić)

Czerwiec 2017
przedsięwzięcie termin organizatorzy uczestnicy
Odprawa Komendy 
Hufca

Komendant Komenda Hufca

Harcerski Dzień 
Dziecka

1.06.2017 Komenda Hufca chętni

Zbiórka komendantów i 
skarbników hufców

Komenda
Chorągwi

Komendant
Hufca,

programowiec
Msza Harcerska 23.06.2017 chętni
Dni Ziemi Tczewskiej 17-18.06.2017 chętni
Spotkanie z programem 
- zbiórka programowa 
dla drużynowych

czerwiec Phm. Klaudia Kraska drużynowi



Spotkanie Kapituły 
Stopni HO i HR

raz w miesiącu hm. Grzegorz
Oszmana

chętni (należy
się umówić)

Spotkanie Komisji Stopni
Instruktorskich

raz w miesiącu hm. Roman
Kopitkowski

chętni (należy
się umówić)

Lipiec – Sierpień 2017
przedsięwzięcie termin organizatorzy uczestnicy
Obozy letnie Lipiec-sierpień Komenda Hufca Chętni, drużyny
Odprawa Komendy 
Hufca

sierpień Komendant Komenda Hufca


