
Sprawozdanie z działalności Komendy Hufca ZHP Toruń 
za okres 12.10.2013 - 17.10.2015 r.

          Hufiec Toruń obejmuje: teren miasta Torunia oraz teren gmin: Obrowo, Lubicz, Dobrzejewice, Zławieś
Wielka, Książki i Wąbrzeźno.

12.10.2013 r. Komenda została wybrana w 7-osobowym składzie:

hm. Artur Majerowski- komendant Hufca

pwd. Monika Bukowska – zastępca komendanta do spraw programowych 

pwd. Anna Gonkowska – skarbnik,

phm. Piotr Lewalski – kwatermistrz, członek komendy,

pwd. Aniela Bożejewicz – członek komendy do spraw programowych ,

pwd. Natalia Marcinkowska – członek komendy, 

pwd. Karolina Majerowska – członek komendy, szef biura 

W trakcie  trwania  kadencji  o  zwolnienie z  funkcji  zastępcy komendanta do spraw programowych oraz
członka  Komendy  Hufca  poprosiła  pwd.  Monika  Bukowska  (07.04.2014r.  Rozkaz  L.4/2014)  .  Zastępcą
komendanta do spraw organizacyjnych został phm. Piotr  Lewalski,(07.04.2014r.  Rozkaz L.4/2014) na jego
miejsce kwatermistrzem mianowany został pwd. Adam Wiznerowicz (nie wszedł do komendy jako członek).
O zwolnienie z funkcji skarbnika poprosiła pwd. Anna Gonkowska, na jej miejsce mianowana skarbnikiem
została  pwd.  Natalia  Marcinkowska  (13.04.2015r.  Rozkaz  L.4/2015).  Do  komendy  jako  członek  komendy
dołączyła pwd. Agata Gregorczyk (od 08.09.2014 Rozkaz L.10/2014). 

Obecnie komenda pracuje w 6-osobowym składzie:

hm. Artur Majerowski- komendant hufca

phm. Piotr Lewalski – zastępca komendanta do spraw organizacyjnych 

pwd. Natalia Marcinkowska– skarbnik

phm. Aniela Bożejewicz – członek komendy ds. programowych

pwd. Agata Gregorczyk – członek komendy  

pwd. Karolina Majerowska – członek komendy 

Stan jednostek hufca:

• Od października 2013 do października 2015

Rok 2013 2014 2015

Powołane Rozwiązane Powołane Rozwiązane Powołane Rozwiązane

Gromady zuchowe - - 2 2 - -

Drużyny harcerskie - - 1 3 - 1

Drużyny
starszoharcerskie

1 - 1 - 3 2

Drużyny
wędrownicze

- - - - 3 -



Drużyny
wielopoziomowe

- - 1 - - -

Szczepy - - - - - -

Kręgi - - 1 2 - 1

Drużyny NS - - - - - -

Zmiany  w  liczebności  jednostek  hufca  są  wynikiem  bieżącego  sprawdzania  posiadanej  dokumentacji
jednostek, opłacanych składek i funkcjonowania  drużyny w hufcu (tudzież  braku działalności jednostek od
dłuższego czasu). Zmiany w ostatnim okresie od zjazdu zwyczajnego dotyczyły następujących jednostek:

Jednostki rozwiązane:

Drużyna Harcerska z Zielenia

88 TGZ „Przyjaciele Simby”

Harcerski Krąg Seniorów im. hm. J. Bartkiewicz

88 TDH-y „Feniks”

98 Toruńska Obronna DH- Harcerska Drużyna Pożarnicza im. Batalionu Szturmowego A.K. „Zośka”

127 TGZ „Radosne Smerfiki”

Klerycki Krąg Harcerski „Wicek”

110 Krąg Instruktorski

127 TDSH „ Infinitus

62 DSH z Ryńska

23 TDH-y "Agat"

Jednostki powołane:

p 27 TDSH 

p. Drużyna Harcerska z Zielenia 

p. Drużyna Wielopoziomowa z Rzęczkowa

p. Książecka Drużyna  Harcerska „Novitas”

p. 86 TGZ „Wegusie”

p. 127 TDSH „Infinitus”

p. 158 TGZ „Łowcy Przygód”

76 Krąg Starszyzny i Instruktorów „Feniks”

p. 86 TDW „Wega”



p. 62 DSH z Ryńska

p. 2 DW "TABOO" z Górska

p. 63 MDS "Dewajtis"

p. 63 ZDS "Niepokorni"

p. 66 WDW

Stan jednostek całego hufca na dzień 15.09.2015

Gromady zuchowe 12

Drużyny harcerskie 28

Drużyny starszoharcerskie 8

Drużyny wędrownicze 7

Drużyny wielopoziomowe 5

Szczepy 8

Kręgi 7

Drużyny NS 1

Klub 1

Liczba członków hufca:

Kwartały Liczba członków

IV kwartał 2013r. 765

I kwartał 2014r. 743

II kwartał 2014r. 749

III kwartał 2014r. 779

IV kwartał 2014r. 825

I kwartał 2015r. 892

II kwartał 2015r. 979

III kwartał2015r. 1086

Podczas spotkań komendy zajmowano się:

– zatwierdzanie harmonogramu imprez i planu pracy komendy,

– analizą uchwał zjazdu nadzwyczajnego,

– działalnością RPH, zapoznaniem z członkami przedstawieniem nowej komendy,



– analizą aktywności drużyn hufca,

– zatwierdzeniem opisów funkcji,

– zatwierdzeniem regulaminu komendy,

– analizą opłacania składek,

– zatwierdzeniem  nowo  powstałych  drużyn  i  rozwiązaniem   drużyn  niespełniających  warunków
Statutu,

– omawianie spraw poruszanych na odprawach  komendantów hufców , 

– analizą 1% ,

– zatwierdzaniem i podsumowaniem  imprez hufcowych,

– analizą HAL, zatwierdzaniem sztabów HAL, 

– omawianie sytuacji w Ewidencji ZHP,

– zatwierdzanie dofinansowań, 

– zatwierdzanie propozycji organizacji obozu hufcowego,

– ustalanie dyżurów w biurze komendy,

– ustalenie tematów  odpraw z drużynowymi,

– zatwierdzenie udziału hufca w uroczystościach  miejskich,

– omawianie przygotowań do zjazdu hufca,

– uchwalanie uchwał i podejmowanie decyzji,

– otwieranie i zamykanie okresów próbnych drużyn i gromad zuchowych,

– kampanią bohater drużyn,

– przyjmowaniem planów pozyskiwania funduszy z dotacji,

– analiza sytuacji hufca,

– podsumowaniem szkolenia komendantów i skarbników,

–  zatwierdzaniem planów wypraw po BŚP oraz planów uroczystości przekazania,

– zatwierdzaniem planów szkoleń z Ewidencji,

– kontrolą dokumentacji jednostek,

– otwarciem prób na specjalności drużyn, 

– opracowaniem wzoru umowy wolontariackiej,

– podjęciem kroków w sprawie Domu Harcerza,



– sprawami dot. remontu pomieszczeń Hufca,

– przygotowaniem programów konkursów,

– sprawami uchybień w dok. finansowej jednostek,

– i wiele innych spraw bieżących.

W  każdy  pierwszy  poniedziałek  nowego  miesiąca  komenda  organizowała  spotkania  z  drużynowymi,
których  podczas  tej  kadencji  odbyło  się  20.  W  spotkaniach  uczestniczyli  drużynowi,  ich  zastępcy,
szczepowi,przewodniczący kręgów oraz instruktorzy hufca. Frekwencja na odprawach była różna. Niestety,
nie wszystkie środowiska harcerskie naszego hufca uczęszczają na odprawy.

Uchwały i decyzje komendy 

-  Uchwała nr 1/2014 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19.05.2014 r.
w sprawie określenia wysokości kosztów obsługi dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej 

- Uchwała nr 2/2014 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia finansów przez jednostki harcerskie 

- Uchwała nr 3/2014 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17.11.2014 r.  
w sprawie określenia zasad zatwierdzania i rozliczania akcji zarobkowych 

- Uchwała nr 4/2014 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17.11.2014 r.  
w sprawie określenia zasad prowadzenia Ewidencji ZHP i naliczania składek członkowskich 

- Uchwała nr 1/2015 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16.03.2015 r.  
w sprawie określenia wysokości opłaty za HAL 2015 

- Uchwała nr 2/2015 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16.03.2015 r.  
w sprawie określenia zasad zatwierdzania akcji zarobkowych 

- Uchwała nr 3/2015 Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29.08.2015 r.  
w sprawie prowadzenia finansów przez jednostki Hufca ZHP Toruń

Decyzje Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Toruń

- Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Toruń nr 4/2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie rozliczania
pobranych w 2013 roku zaliczek

- Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Toruń nr 1/2014 z dnia 17.11.2014 r. w sprawie rozliczania
pobranych w 2014 roku zaliczek

Liczbowy udział w odprawach:

rok miesiąc Ilość obecnych

2
0

13 XI 32

XII 37

2
0

14 I 21

II 25



III 28

IV 22

V 18

VI 20

IX 29

X 27

XI 41

XII 29

2
0

15

I 21

II 19

III 16

IV 12

V 13

VI 14

IX 23

Na  spotkaniach  omawiano  bieżące  sprawy  programowe  i  przekazywano  informacje  ze  spotkań
komendantów hufców. 

Hufiec  posiada  zaplecze  lokalowe  wyposażone  w  podstawowe   urządzenia  niezbędne  do
funkcjonowania, w którym odbywają się posiedzenia  komendy, comiesięczne spotkania  z drużynowymi,
spotkania Hufcowej Komisji  Stopni Instruktorskich i Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, spotkania
Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Często i w miarę potrzeby  w pomieszczeniu spotykają się namiestnictwa,
komendy imprez hufcowych, a także komendy przed obozami. Od połowy  listopada do połowy stycznia
użyczamy  pomieszczenia  na  pracę  sztabu  WOŚP  w  zamian  za  opłacenie   czynszu.   W  jednym  
z  pomieszczeń  hufca   stworzona  została  harcówka  z  której  korzystać  mogą  harcerze  naszego  hufca.
Na początku 2015 roku udało się wyremontować 2 pomieszczenia hufca -  biuro i  harcówkę (wymiana
wykładziny,  malowanie  ścian  i  sufitów,  wymiana  mebli).  W harcówce  każdy  drużynowy/instruktor  ma
dostęp do komputera, internetu i drukarki.

Hufiec inicjuje działalność programową  oraz metodyczną jednostek harcerskich i gromad zuchowych
przez organizowanie: rajdów, złazów, spotkań, warsztatów, szkoleń, pracy namiestnictw odwołując się do
tradycji  harcerskich i naszej historii. Korzysta z propozycji programowych GK i Chorągwi. Kapelan hufca
wydaje co miesiąc DUSZ-HARCE, przy jego współpracy i współudziale społeczność harcerska  organizuje
oraz uczestniczy w Święcie Patrona bł. ks. Wincentego Frelichowskiego oraz w harcerskiej pielgrzymce na
Jasną Górę. Każdego roku organizujemy dla mieszkańców miasta i społeczności  harcerskiej  przekazanie
BŚP. 

Na szczególną uwagę zasługuje organizowany w marcu konkurs pn. "Nasz wielki bohater - gen. Elżbieta
Zawacka". Konkurs skierowany do jednostek harcerskich i szkół gimnazjalnych. W konkursie wzięło udział
prawie 100 uczestników z 12 patroli - drużyny ZHP i ZHR, szkoły gimnazjalne z Torunia i Wąbrzeźna.

    Komenda Hufca na co dzień współpracuje z: Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Toruń, Urzędem
Miasta  Wąbrzeźno,  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego,  Toruńskim  Stowarzyszeniem  Pomocy  Szkole,
Caritasem,  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  wszystkimi  Służbami
Mundurowymi, Kapelanem Hufca, Biblioteką Pedagogiczną. Komenda Hufca  otrzymuje także wsparcie  od
przedsiębiorców  w formie zniżek na zakup towarów lub w formie pomocy materiałowej.  Wparcia udzielają
m.in.: Partner Kleks,  Żak, M@k, WBK,  Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lasy Państwowe. 



    Przy komendzie hufca działa Ruch Przyjaciół Harcerstwa, który wspiera działalność hufca - środki na
nagrody na Rajd Kopernikański, przekazanie sprzętu i mebli do wyremontowanych pomieszczeń. Spotkania
RPH odbywają się mniej więcej co kwartał. 

Każdego  roku  Komenda  Hufca  występuje  o  środki  pieniężne  do  Urzędu  Miasta  Torunia,  Urzędu
Marszałkowskiego - przez Chorągiew, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Urzędu Miasta Wąbrzeźno, Fundacji BZWBK.

W hufcu bardzo prężnie i efektywnie pracuje Zespół Kadry Kształcącej - sprawozdanie w załączniku.

Na  uwagę  zasługuje  praca  Hufcowej  Komisji  Stopni  Instruktorskich  -  szczegółowe  sprawozdanie  
w załączniku.

Hufiec  w  sposób  aktywny  promuje  organizację  poprzez  uczestnictwo  w  różnych  imprezach  
i  uroczystościach,  a  także  włączając  się  w  akcje  charytatywne.  Uczestniczyliśmy  w  imprezach
organizowanych  przez  Urząd  Miasta  takich  jak   wyzwolenie  Torunia  ,  wkroczenie  wojsk   gen.  Hallera,
rocznica zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej, rocznica Odzyskania Niepodległości, rocznica  Powstania
Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, rocznica podpisania Konstytucji Trzeciego Maja i wiele innych.
Uczestniczymy  i  pomagamy  Urzędowi  Marszałkowskiemu   w  organizowaniu  imprez  o  zasięgu
wojewódzkim. W czasie uroczystych przedsięwzięć hufiec  wystawiał poczet sztandarowy, a czasem także
wartę  honorową.  Służbę  tę  pełniły  rotacyjnie  różne  środowiska.  Komenda  Hufca  była  organizatorem
kominka  z  okazji  70.  rocznicy  Powstania  Warszawskiego  i  75.rocznicy  wybuchu  II  Wojny  Światowej  -
uroczystość przy okazji Złazu Drużyn Hufca ZHP Toruń.

Komenda Hufca organizuje i  bierze udział  w wielu akcjach charytatywnych - sztab WOŚP, szlachetna
paczka, zbiórka publiczna na placówki opiekuńczo-wychowawcze, zbiórki żywności organizowane przez
Bank Żywności, akcja pluszak - dla dzieci z Fundacji z Aleksandrowa Kujawskiego.

W  naszym  hufcu  pod  kierunkiem  hm.  Anny  Kasprowicz  funkcjonuje  Zespół  Pracy  
z Kadrą, który wypracował system motywacyjny dla drużyn i kadry hufca. Poza nim komenda pamięta  
i  stara  się  nagradzać   instruktorów  z  dużym  dorobkiem  wychowawczym  przez  występowanie  
o  Odznaczenia  Harcerskie  i  resortowe,  przyznawanie  Odznaki  Zasłudze  Hufca   oraz  wręczanie  listów
gratulacyjnych Komendanta  Chorągwi  i  listów naczelniczki.  W działania  te  zaangażowana jest  Kapituła
Odznaczeń  pod  przewodnictwem hm.  Wandy Brzezickiej.  Komenda organizuje  także  wyjazd  na  biwak
ekologiczny do Funki oraz do Zakopanego po BŚP. Wyjazdy te są dobrą okazją do nagrodzenia środowisk za
aktywność oraz okazją do integracji.

W hufcu  działają  cztery  namiestnictwa:  zuchowe,  harcerskie,  starszoharcerskie  i  wędrownicze,  które
wspierają działalność jednostek harcerskich danej metodyki. Szczegółowe sprawozdania w załącznikach.  

W okresie sprawozdawczym Komenda Hufca organizowała także zimowiska oraz obozy hufca, w których
udział  brały  środowiska  Hufca  ZHP  Toruń.   W  tym  okresie  odbyły  się  również  62  formy  biwakowe,
zorganizowane przez gromady, drużyny, szczepy oraz pozostałe  jednostki hufca. Przedsięwzięcia te miały
miejsce głównie w czasie  śródrocznej pracy. Liczebność na biwakach była zróżnicowana w zależności od
miejsc oraz ilości uczestniczących jednostek, wahały się od 15 do 100 uczestników.

rok miesiąc Liczba wyjazdów

20
13 XI 6

XII 8

20
14 I 4

II -



III 3

IV 1

V 1

VI 5

IX -

X 3

XI 5

XII 6

20
15

I 3

II 1

III 1

IV 6

V 6

VI 3

IX 2

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe Komendy Hufca

2. Sprawozdanie z przedsięwzięć programowych

3. Sprawozdanie z pozyskanych dotacji

4. sprawozdanie z Harcerskiej Akcji Letniej

5. Sprawozdanie Sądu Harcerskiego

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Sprawozdanie Komisji Stopni Instruktorskich

8. Sprawozdanie Zespołu Pracy z Kadrą

9. Sprawozdanie Zespołu Kadry Kształcącej

10. Sprawozdanie Namiestnictwa Zuchowego

11. Sprawozdanie Namiestnictwa Harcerskiego

12. Sprawozdanie Namiestnictwa Starszoharcerskiego

13. Sprawozdanie Namiestnictwa Wędrowniczego

Komendant Hufca ZHP Toruń

hm. Artur Majerowski


