
SPRAWOZDANIE 
HUFCA ZHP SULĘCIN 

im. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 
za okres 24.10.2015 - 25.11.2017 

 
 
 
Spis treści: 
 
I. Organizacja, zarządzanie i promocja hufca 
 
1. Skład komendy hufca oraz pozostałych władz hufca wraz ze zmianami, które zaszły w 

okresie sprawozdawczym. 
2. Struktura organizacyjna komendy hufca wraz z powołanymi komisjami, zespołami itp. 
3. Funkcjonowanie komendy hufca ZHP: dyżury, zorganizowanie biura itp. 
4. Wykaz drużyn wchodzących w skład hufca i innych jednostek.  
5. Liczebność hufca w poszczególnych latach kadencji (stan na 31.12.).  
6. Dokumentacja pracy komendanta i komendy hufca: 

1) ilość posiedzeń komendy i tematyka, 
2) ilość przyjętych uchwał (wykaz), decyzji (wykaz), zarządzeń (wykaz), rozkazów. 

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa – organizacja, nadzór i statystyka rok rocznie 
(zestawienia i opis). 

8. Ocena wizerunkowa - strona www, logotyp (czy hufiec korzysta z identyfikacji wizualnej 
ZHP). 

9. Współpraca z władzami, instytucjami i urzędami. 
 
 
II. Program, Praca z Kadrą 

 
1. Opis działalności programowej hufca. 
2. Jak wyglądało inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne  

i logistyczne przedsięwzięć programowych odpowiadających na potrzeby środowisk? 
Jakie przedsięwzięcia zostały zorganizowane? 

3. Jak wygląda promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych  
w hufcu? Ile środowisk hufca wzięło udział w propozycjach programowych Związku i 
chorągwi? 

4. Jak wygląda wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry w hufcu? Jakie kursy  
i szkolenia zorganizowano i dla ilu osób? 

5. Jakie działania zostały podjęte przez komendę hufca w zakresie motywowania i 
promowania kadry? 

6. Komisja Stopni Instruktorskich: 
1) skład i ewentualne zmiany w składzie, przeszkolenie, 
2) uprawnienia – czasokres, 
3) praca z opiekunami prób, 
4) wykaz przyznanych stopni (zakończonych prób), 
5) statystyka (ilość posiedzeń, ilość prób otwartych i zamkniętych pozytywnie i 

negatywnie na każdy ze stopni, 
6) ogólna ocena własna. 

 
 



III. Zagranica 
 
1. W jaki sposób w hufcu działał pełnomocnik ds. zagranicznych/referat/zespół 

zagraniczny? W jaki sposób przekazywał informacje, inicjował i wspierał zadania 
współpracy międzynarodowej?  

2. Udział reprezentacji hufca w wydarzeniach międzynarodowych. 
3. Pozyskane środki na współpracę międzynarodową, z jakim skutkiem, np. czy komenda 

hufca składała wioski o dofinansowanie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz 
współpracy z młodzieżą polonijną? 

 
 
IV. Finanse, Majątek 

 
1. Analiza sytuacji finansowej hufca (należy przedstawić stan środków finansowych, 

zestawienie zobowiązań zewnętrznych i wewnętrznych). 
2. Posiadany majątek, sprzęt, wyposażenie – pozyskanie i sprzedaż w trakcie kadencji.  
3. Pozyskiwanie środków, wykaz sponsorów, partnerów. 
4. Wykorzystanie dotacji pozyskanych przez komendę chorągwi i przekazanych hufcowi. 
5. Zestawienie 1%. 
6. Wykaz dotacji i ich rozliczenie. 
7. Składki członkowskie, czy były realizowane dodatkowe składki członkowskie zadaniowe 

ZHP? 
8. Siedziba hufca (czy hufiec posiada siedzibę, na podstawie jakiej umowy, czy jest 

właścicielem obiektów itp.). 
9. Stanica, baza obozowa (wykorzystanie i utrzymanie, inwestycje). 
10. Zestawienie środków finansowych za lata 2015-2017. 
 

 
 
I. Organizacja, zarządzanie i promocja hufca 
 
1. Skład komendy hufca oraz pozostałych władz hufca kończącej się kadencji wraz 
ze zmianami, które zaszły w okresie sprawozdawczym. 
 
Komenda Hufca w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 
 Komendant Hufca - pwd. Karina Marciniak 
 Z-ca Komendanta ds. organizacyjno-logistycznych  - phm. Artur Pawlik 
 Z-ca Komendanta ds. programowych - hm. Katarzyna Pwlik 
 Skarbnik - hm. Jerzy Lasota 
 Kwatermistrz - pwd. Sebastian Marciniak 
 
 
Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 
 Przewodniczący - hm. Wiesław Wójcik 
 Z-ca Przewodniczącego - pwd. Tomasz Leszczyłowski (do 17.11.2015 r.) 
 Członek - pwd. Patryk Pawlik 
 Członek - pwd. Michał Choiński (od 17.11.2015 r.) 
 
 
2. Struktura organizacyjna komendy hufca wraz z powołanymi komisjami, zespołami 
itp. 
 
W czasie obecnej kadencji w Hufcu Sulęcin działają następujące komisje i zespoły: 
 



Komisja Stopni Instruktorskich: 

 Phm Natalia Wójcik – Przewodnicząca KSI  (do 31.03.2016r.) 
 Hm. Katarzyna Pawlik – Przewodnicząca KSI  (od 31.03.2016r.) 
 Hm Wiesław Wójcik – Członek KSI 
 Hm Maria Kinowska – Członek KSI 

Komisja Kształcenia: 

 Hm Katarzyna Pawlik (BOKK) – Przewodnicząca Komisji 
 Hm Jerzy Lasota -  Z-ca przewodniczącego Komisji 
 Hm Halina Wojdyga – Członek Komisji 
 Pwd Tomasz Leszczyłowski – Członek Komisji 
 Pwd. Miłosz Miklaś – Członek Komisji (od 03.12.2015 r.) 

Kapituła Stopni Wędrowniczych: 

 Pwd Dariusz Cichała HO – Przewodniczący KSW (do 23.12.2016r.) 
 Phm. Artur Pawlik – Przewodniczący KSW (od 23.12.2016r.) 
 Hm Jerzy Lasota HR – Z-ca  przewodniczącego KSW 
 Pwd Jakub Sobecki – członek KSW 
 Pwd. Urszula Zdrojewska – członek KSW (od 15.09.2017 r.) 

Zespół Kwatermistrzowski Hufca:   
Zespół składa się z członków drużyn Hufca Sulęcin wyznaczonych do pracy w zespole przez 
drużynowych. Jego skład jest zmieniany w zależności od drużyn. Szefem zespołu jest kwatermistrz 
hufca. 

Skład zespołu na 17.11.2015 r. 

Pwd Sebastian Marciniak – Szef zespołu 
Mateusz Kozakiewicz 
Klaudia Kułaczkowska 
Maciej Zdrojewski 
Dominika Szafraniec 
Zuzanna Filipowicz 
Klaudia Świergiel 
Piotr Cynka 
Patryk Pawlik 
Ernest Gromala 
Grzegorz Tchórzewski 
Dawid Bogucki 
Alicja Ciechocka 
Sebastian Gajdziński 
Szymon Gryz 
Dawid Lach 
Kacper Marciniak 
Adam Maziarski 
Wojciech Kosiela 
 
 
Skład zespołu na 25.11.2017 r. 
Pwd. Sebastian Marciniak – Szef zespołu 
Daniel Marciniak 
Emilia Rutkowska 
Nikola Balik 
 



3. Funkcjonowanie komendy hufca ZHP: dyżury, zorganizowanie biura itp. 
 
Komenda Hufca regularnie spotykała się w celu omawiania spraw istotnych dla hufca. 
Terminy spotkań nie były wcześniej określane, komenda spotykała się by poruszyć sprawy 
bieżące w terminach odpowiadających jej członkom. 
Komenda Hufca nie ma wytyczonych codziennych dyżurów. Komendant Hufca jest dostępny 
pod nr telefonu podanym na stronie internetowej hufca. 
Dodatkowo zastępca komendanta jest dostępny w komendzie w każdą środę w godzinach od 
18:15 do 20:00 a zastępca ds programowych w każdy czwartek 
w godzinach od 17.00 do 19.00.  
Wszyscy drużynowi i instruktorzy hufca posiadają nr telefonów członków komendy w celu 
łatwego i szybkiego kontaktu. Członkowie komendy jeśli była taka potrzeba organizowali lub 
przyjeżdżali na dodatkowe spotkania. 
 

 
4. Wykaz drużyn wchodzących w skład hufca i innych jednostek.  
 
Hufiec Sulęcin działa na terenie 5 gmin: Sulęcin, Lubniewice, Torzym, Ośno Lubuskie, 
Rzepin. 
 
Na dzień 24.10.2015r. w Hufcu Sulęcin działały następujące jednostki: 
 
 1 DH „Saltus” – Sulęcin 
 2 DH "Wataha" – Lubniewice 
 3 DSH „Red One” - Sulęcin 
 4 GZ „Orliki” – Glisno 
 5 GZ „Ogniki” – Lubniewice 
 6 GZ „Czerwone Jedyneczki ” – Sulęcin 
 7 DSH „Cygnus” – Smogóry 
 8 GZ "Mądre Ptaki"– Sulęcin 
 9 DH "Płomyki" –Grochowo 
 42 DW "Ventus" – Sulęcin 
 Krąg Harcerslko-Instruktorski "Senior" – Sulęcin 
 
W czasie trwania kadencji swoją działalność zamknęły dwie Gromady Zuchowe: 4 GZ 
„Orliki” oraz 5 GZ „Ogniki”,  a działalność rozpoczęły cztery nowe jednostki - dwie drużyny: 
10 DW "Knieja" i 22 GZ Młode Wilczki oraz dwa kluby: Harcerski Klub Ratowniczy Hufca 
Sulęcin i Harcerski Klub Strażacki Hufca Sulęcin. 
 
Obecnie działające jednostki w Hufcu Sulęcin: 
 
 1 DH „Saltus” – Sulęcin 
 2 DH "Wataha" – Lubniewice 
 3 DSH „Red One” – Sulęcin 
 6 GZ „Czerwone Jedyneczki ” – Sulęcin 
 7 DSH „Cygnus” – Smogóry 
 8 GZ "Mądre Ptaki"– Sulęcin  
 9 DH "Płomyki" –Grochowo 
 10 DW "Knieja" – Starościn 
 22 GZ "Młode Wilczki" – Glisno  
 42 DW "Ventus" – Sulęcin 
 Krąg Harcerslko-Instruktorski "Senior" – Sulęcin 
 Harcerski Klub Ratowniczy Hufca Sulęcin – Sulęcin 
 Harcerski Klub Strażacki Hufca Sulęcin – Sulęcin 



 
5. Liczebność hufca w poszczególnych latach kadencji (stany na 31 grudnia). 
 
Hufiec Sulęcin zgodnie z rozpoczętym w czasie poprzedniej kadencji trendem sukcesywnie 
się powiększa, co jest widoczne po stanach ilościowych hufca. 
W dniu 24.10.2015 Hufiec Sulęcin zrzeszał 164 zuchów, harcerzy i instruktorów. Obecnie 
hufiec liczy198 zuchów, harcerzy i instruktorów zrzeszonych w 13 jednostkach, w tym 11 
drużyn, 1 krąg i 2 kluby. 
 
Stan Hufca na dzień 31.12.2015: 
 

  Jednostka członków 

  HUFIEC SULĘCIN 21 

1 1 Drużyna Harcerska  "Saltus" 15 

2 2 Drużyna Harcerska "Wataha" 22 

3 3 Drużyna Starszoharcerska "Red One" 10 

4 4 Gromada Zuchowa "Orliki" 6 

5 42 Drużyna Wędrownicza „Ventus” 14 

6 5 Gromada Zuchowa "Ogniki" 8 

7 6 Gromada Zuchowa „Czerwone Jedyneczki” 12 

8 7 Drużyna Starszoharcerska "Cygnus" 12 

9 8 Gromada Zuchowa "Mądre Ptaki" 32 

10 9 Drużyna Harcerska "Płomyki" 15 

11 Krąg Harcersko-Instruktorski "Senior" 3 

  Razem 170 
 
 
Stan Hufca na dzień 31.12.2016: 
 

  Jednostka 
Przydział 
Służbowy 

  HUFIEC SULĘCIN 23 

1 1 Drużyna Harcerska "Saltus" 19 

2 2 Drużyna Harcerska "Wataha" 26 

3 3 Drużyna Starszoharcerska "Red One" 21 

4 42 Drużyna Wędrownicza „Ventus” 14 

5 6 Gromada Zuchowa „Czerwone Jedyneczki” 4 

6 7 Drużyna Starszoharcerska "Cygnus" 12 

7 8 Gromada Zuchowa "Mądre Ptaki" 33 

8 9 Drużyna Harcerska "Płomyki" 14 

9 Krąg Harcersko-Instruktorski "Senior" 3 

10 Próbna Drużyna Wędrownicza "Knieja" 14 

11 Próbna Gromada Zuchowa "Młode Wilczki" 18 

12 Harcerski Klub Ratowniczy Hufca Sulęcin 0 

  Razem 201 
 



 
6. Dokumentacja pracy komendanta i komendy hufca 
 
1) ilość posiedzeń komendy i tematyka 
W tej kadencji komenda spotykała się systematycznie co najmniej raz w 
miesiącu. Odbyło się 27 posiedzeń komendy oraz 20 spotkań z instruktorami i drużynowymi 
hufca. 
 
Tematyka spotkań: 
 Podział zadań pomiędzy członków komendy 
 Zatwierdzenie planu pracy hufca 
 Zatwierdzenie planów kształcenia 
 Przyjęcie sprawozdań od Komisji Kształcenia rocznych oraz z każdej przeprowadzonej 
formy kształcenia 
 Opracowanie i zatwierdzenie propozycji programowych 
 Omówienie imprez i zadań programowych hufca w tym form kształceniowych 
 Inwentaryzacja hufca 
 Udział harcerzy w akcjach charytatywnych 
 Udział harcerzy w akcjach promocyjnych 
 Analiza sytuacji finansowej hufca, drużyn oraz zbierania składek 
 Wypełnianie arkusza Analizy Hufca on-line 
 Zjazd Sprawozdawczy Hufca 
 Odznaczenia i wyróżnienia na DMB dla instruktorów i przyjaciół harcerstwa 
 Analiza sytuacji w poszczególnych jednostkach 
 Rozmowa z rodzicem harcerza 
 Rozmowa z drużynowym 
 Pomoc choremu harcerzowi, udział harcerzy w koncercie charytatywnym 
 
 
2) ilość przyjętych uchwał (wykaz), decyzji (wykaz), zarządzeń (wykaz), rozkazów. 
 
Podczas całej kadencji Komenda podjęła 8 uchwał 
Komendant Hufca wydał 54 rozkazy. 
 
 
 
 
7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa – organizacja, nadzór i statystyka rokrocznie 
(zestawienia i opis). 
 
Podczas dwóch ostatnich lat niestety nie udało się zrobić Hufcowej Harcerskiej Akcji Letniej.  
W 2016 roku w dniach 26.07 - 01.08.2016 r.  14 harcerzy z dwóch drużyn Hufca 
uczestniczyło w obozie harcerskim organizowanym przez Hufiec Gorzów Wielkopolski z 
bazą w Łukęcinie. 
Dodatkowo odbywały się jednodniowe imprezy poszczególnych drużyn. 
 
 
8. Ocena wizerunkowa - strona www, logotyp (czy hufiec korzysta z identyfikacji 
wizualnej ZHP). 
 
Hufiec posiada własną stronę internetową na której znajdują się zarówno informacje dla 
członków hufca takie jak dokumenty, rozkazy, kontakt do komendy, ale również bieżące 
informacje dotyczące kalendarza hufca. Dodatkowo Hufiec posiada fanpage na portalu 



społecznościowym facebook, a zdjęcia i filmy z imprez udostępniane są w necie przez 
zastępcę komendanta ds. organizacyjno-logistycznych. 
Hufiec ma własne rozpoznawalne logo, którym posługuje się od ponad dwóch lat, a oficjalnie 
posługuje się identyfikacją wizualną zgodną z wytycznymi ZHP. 
 
 
9. Współpraca z władzami, instytucjami i urzędami. 
 
W czasie trwania kadencji Komenda hufca systematycznie współpracowała z władzami 
lokalnymi -Burmistrzem Sulęcina, Burmistrzem Lubniewic i Starostwem Powiatowym. 
Dzięki temu Hufcowi lub pojedynczym drużynom udawało się uzyskać dofinansowanie 
niektórych przedsięwzięć takich jak rajdy czy wyjazd na zlot Chorągwi. 
Dodatkowym wsparciem działań harcerskich jest częste nieodpłatne udostępnianie harcerzom 
pomieszczeń w celu organizowania w nich rajdów, złazów, spotkań, gal i zbiórek. 
Z powodu braku funduszy zarówno w gminach jak i w starostwie, wsparcie finansowe jest 
niewielkie mimo częstych podań ze strony hufca. 
 
Komenda ściśle współpracuje z Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury, Sulęcińskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, Biblioteką miejską, Nadleśnictwem Sulęcin i Lubniewice, Państwową 
Strażą Pożarną w Sulęcinie, Ochotniczą Strażą Pożarna w Trzemesznie Lubuskim i 
Lubniewicach, Komendą Policji w Sulęcinie, 17 Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu, 
WOG-iem w Wędrzynie oraz z Komendą Poligonu w Wędrzynie. 
Dodatkowo Komenda Hufca ściśle współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy są 
sponsorami harcerskich przedsięwzięć. Jednocześnie harcerze pomagają w organizacji imprez 
organizowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. 
Komenda współpracuje również z Kołem Wędkarskim nr 2 "Lin" w Sulęcinie. Razem z 
Kołem organizują liczne przedsięwzięcia dla środowiska lokalnego, a członkowie Koła 
pomagają w organizacji Rajdów Harcerskich i imprez dla zuchów. 
 
 
II. Program, Praca z Kadrą 
 
1. Opis działalności programowej hufca. 
 
Działalność programowa drużyn oparta była na propozycjach programowych Hufca oraz 
innych ościennych 
hufców i środowiska lokalnego. 
Wszystkie drużyny brały udział w takich przedsięwzięciach programowych jak: 
 Hufcowy Start Harcerski 
 Hufcowa Wigilia 
 Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju 
 Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 
 Ogniska na rozpoczęcie i zakończenie wakacji 
Każda z drużyn podjęła się organizacji rajdów na których również w większości przypadków 
bywały wszystkie 
drużyny bądź jej przedstawiciele. 
Wykaz cyklicznych rajdów i imprez organizowanych przez poszczególne drużyny: 
Lp.; Nazwa Imprezy; Nazwa drużyny organizującej 
1 Złaz „Z kontekstu wyrwany” 3 DSH „Red One” 
2 Złaz Harcerski "Mikołajki z Alanem" 2 DH "Wataha" 
3 Złaz Fabularny "Ventus 42" 42 DW "Ventus" 
4 Rajd „Czerwona Jedynka” 3 DSH „Red One” 
5 Rajd „Jezioro Łabędzie” 7 DSH "Cygnus" 
6 Rajd Harcerski "Z Sosną" 10 DW "Knieja" 



7 Rajd „Wędrówka Alana” 2 DH „Wataha” 
8 Rajd Zuchowy "Tropem Mądrych Wilków" 8 GZ "Mądre Ptaki" i 22 GZ "Młode Wilczki" 
 
Dodatkowo każda drużyna działa w środowisku lokalnym angażując się w projekty i 
inicjatywy środowiska lokalnego i władz terenu na których działa. Do akcji w których brały 
udział drużyny harcerskie można zaliczyć: 
 Organizacja imprez dla firm działających na terenie miasta Sulęcin – 3 DSH „RED ONE” 
 Organizacja Rajdu Rodzinnego podczas Dni Sulęcina oraz Wake up & live – 3 DSH „RED 
ONE” i 1 DH „Saltus” 42 DW "Ventus" 
 Kwesta uliczna podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wszystkie drużyny 
 Organizacja Miasteczka Harcerskiego podczas WOŚP w Sulęcinie – wszystkie drużyny 
 Udział w Targach Rolniczych w Gliśnie – 2 DH "Wataha", 22 GZ "Młode Wilczki" 
 Udział w uroczystościach patriotycznych i lokalnych – wszystkie drużyny 
 Międzynarodowy Zjazd Cyklistów –  organizacja atrakcji dla dzieci - 3 DSH "Red One" 
KH Sulęcin 
 Obchody z okazji Odzyskania Niepodległości w Gliśnie – 2 DH "Wataha" 
 Wigilia Miasta Sulęcin - KH Sulęcin, 3 DSH "Red One", 1 DH "Saltus" 7 DSH "Cygnus" 
 Wigilia Gminy Lubniewice - 2 DH "Wataha" i 22 GZ "Młode Wilczki" 
 Gminny Dzień Dziecka w Lubniewicach– 6 DH „Ciacho”, 2DH "Wataha" 
 Imprezy współorganizowane z Kołem Wędkarskim nr 2 "Lin" dla środowiska lokalnego: 
Dzień Dziecka, Mikołajki, Zawody Wędkarskie, Biwak dla dzieci - 3 DSH "Red One", 7 
DSH "Cygnus", 8 GZ "Mądre Ptaki", instruktorzy Hufca 
 Spotkania z Kręgiem "Senior" - reprezentanci poszczególnych drużyn 
 Wigilia miejska w Sulęcinie oraz Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju- rokrocznie 
reprezentanci wszystkich drużyn 
 Polsko-Niemiecki Jarmark Koguci - reprezentanci wszystkich drużyn  
Drużyny reprezentowały Hufiec również na imprezach organizowanych przez inne hufce: 
 Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba” Hufiec Międzyrzecz  
 Rajd „Zapałka’18” Hufiec Międzychód 
 Rajd „Wielka ucieczka” Hufiec Żagań 
 Rajd „Stalowych kopuł” Hufiec Międzyrzecz  
 Rajd "Paralaksa" Hufiec Strzelce Krajeńskie 
 Złaz "Opowieści Dziwnej Treści" Hufiec Słubice 
 Rajd "Panda" Hufiec Babimojsko-Sulechowski 
 Zlot Wędrowników Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim 
 Festiwal "Tarka" Hufiec Gorzów Wielkopolski 
 
Dodatkowo członkowie hufca jako wolontariusze wzięli udział w obchodach 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. 
Członkowie Hufca Sulęcin w 2016 roku reprezentowali ZHP na 22 Przystanku Woodstock i 
wspólnie z Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
propagowali ideę wolontariatu. 
W czasie Zlotu Chorągwi Ziemi Lubuskiej w 2017 r. instruktorzy i harcerze Hufca Sulęcin 
przyłączyli się do organizacji zajęć na zlocie takich jak "Bieg z Olgą", Park Linowy czy 
Kominek Wędrowniczy. 
 
 
2. Jak wyglądało inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne 
i logistyczne przedsięwzięć programowych odpowiadających na potrzeby środowisk? 
Jakie przedsięwzięcia zostały zorganizowane? 
 
Komenda rokrocznie wychodziła na przeciw potrzebom środowiska lokalnego. 



Komenda Hufca kontynuuje współpracę z Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem 
Gminy. W ramach tej współpracy rokrocznie sulęciński harcerze pomagają w organizacji 
festiwalu "Wake up and live" gdzie organizują bieg rodzinny w części "Wake up for kids" 
 
W wyniku tej współpracy Komendant oraz poczet sztandarowy Hufca był obecny podczas 
wszystkich ważnych uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy w tym:  
Uroczystości obchodów 11 listopada, 3 maja, 8 maja, 1 września, 17 września. 
 
Drużyny działające na terenie Gminy Lubniewice nawiązały współpracę z Urzędem Gminy w 
Lubniewicach i Gminnym Ośrodkiem Kultury "Pod Morwą". Pomagali tam w organizacji 
imprez okolicznościowych dla środowiska lokalnego- balu karnawałowego, Gminnego Dnia 
Dziecka. Dodatkowo te drużyny ściśle współpracują z sołectwem Glisno - gdzie współpraca 
opiera się na pomocy w organizacji imprez okolicznościowych, współorganizacji Targów 
Rolniczych, współorganizacji Nocy Świętojańskiej, czy Festynów rodzinnych.  
Dzięki zaangażowaniu w lokalne inicjatywy harcerze z Glisna korzystają z pomieszczenia 
przy sali wiejskiej, w którym mają swoją harcówkę. 
 
Komenda oraz 3 DSH "Red One" , 8 GZ "Mądre Ptaki" i 6 GZ "Czerwone Jedyneczki" 
rozwinęły współpracę z Kołem Wędkarskim nr 2 "Lin" w Sulęcinie. Dzięki tej współpracy 
zorganizowano imprezy dla środowiska lokalnego w tym przede wszystkim dla dzieci. Razem 
z wędkarzami sulęcińscy harcerze organizują co rok Dzień Dziecka nad jeziorem, gdzie 
harcerze odpowiadają za gry i zabawy z dziećmi, pomoc w wędkowaniu, zorganizowanie 
parku linowego oraz ogniska. Komenda Hufca nieodpłatnie udostępniała również sprzęt 
biwakowy do organizacji biwaku dla dzieci, w którym uczestniczyli również harcerze nad 
jeziorem. 
 
Drużyna działająca w Trzemesznie Lubuskim współpracuje również ze Szkołą Podstawową 
im. Polskich Strażaków w Trzemesznie. Szkoła udostępnia harcerzom pomieszczenia 
zarówno na zbiórki jak i na większe przedsięwzięcia. 
 
Sulęcińscy harcerze pod nadzorem Komendy Hufca współpracują również z sulęcińskimi 
przedsiębiorstwami. Pomagają przedsiębiorstwom w organizacji imprez dla pracowników i 
ich rodzin oraz dla społeczności lokalnej. Takim przykładem może być organizacja Dni 
Medycznych w firmie Molex oraz Pikniku Rodzinnego. 
Jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb środowisk wewnątrz hufcowych, to Komenda postawiła 
przede wszystkim na organizację stałych imprez sztandarowych na których spotykała się cała 
brać harcerska.  
 
Komenda kładzie nacisk na kształcenie młodej kadry i drużynowych ponieważ to było 
największe zapotrzebowanie harcerskich środowisk. Od kilko lat raz w roku odbywa się kurs 
"Małej Kadry" lub przewodnikowski a dodatkowo w zależności od potrzeb środowiska kursy 
40 i 16 godzinne pierwszej pomocy oraz warsztaty. 
 
3. Jak wygląda promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych w hufcu? Ile 
środowisk hufca wzięło udział w propozycjach programowych Związku 
 
Wszystkie materiały i informacje otrzymywane na spotkaniach Komendantów w Komendzie 
Chorągwi są przekazywane drużynowym w celu zapoznania się i wprowadzania do programu 
zbiórek. 
Propozycje, które dotarły do Komendanta drogą mailową docierały do poszczególnych 
drużynowych w odpowiednich pionach metodycznych. 
Niektóre drużyny regularnie korzystają z propozycji programowych realizując na czas 
zadania i zdobywając potwierdzenia realizacji będące motywacją do dalszej pracy harcerzy.  
 



Niektóre z propozycji zrealizowanych w Hufcu Sulęcin: 
 "Raz na 4 lata zuch się staje pępkiem świata" 
 Ogólnopolski Turniej Gromad 
 Światozmieniacze 
Część Drużyn nie realizuje całych propozycji a wybiera odpowiadające im elementy które 
wykorzystują na zbiórkach.  
 
4. Jak wygląda wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry w hufcu? Jakie kursy 
i szkolenia zorganizowano i dla ilu osób? 
 
Formy kształcenia są organizowane zawsze w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska 
Komisja Kształcenia w roku 2015-2017 zrealizowała następujące formy kształcenia: 

 40-godzinny Kurs Pierwszej Pomocy, 06-08;13-15.11.2015 
 27/28.02 i 5/6.03.2016, SP Trzemeszno. Kurs Małej Kadry. 
 28-30.10.2016 i 11-13.11.2016 Glisno,  Kurs Przewodnikowski. 
 Kurs "Budowa i obsługa tymczasowych parków linowych - zjazdy linowe + 

asekuracja na wędkę" zorganizowany wraz z firmą "Alpin" Jeżak Włodzimierz w 
Poznaniu - 4 osoby z Hufca wzięły udział 

 25-26.02.2017, Sulęcin. Kurs Pierwszej Pomocy dla Przewodników. 
 Wraz z KSI - warsztaty dla opiekunów prób i instruktorów z zakresu zmian w SSI, 

dokumentów obowiązujących w ZHP w tym: Harcerski System Wychowawczy, 
System pracy z kadrą, "Polityka ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP".   

 Dwie przyszłe instruktorki brały udział w Kursie Pierwszej Pomocy w Gorzowie 
Wlkp. 

 Dwie osoby brały udział w Kursie Drużynowych Zuchowych prowadzonym przez 
Referat Zuchowy Chorągwi Ziemi Lubuskiej 

 

5. Jakie działania zostały podjęte przez komendę hufca w zakresie motywowania i 
promowania kadry? 
 
W celu motywowania zarówno kadry jak i harcerzy Komenda Hufca wprowadziła Ranking 
Drużyn, którego głównym zadaniem jest motywowanie do pracy w hufcu i środowisku 
lokalnym oraz wyróżnienie i nagrodzenie tych drużyn, które pracują zarówno nad sobą jak i 
nad otoczeniem. 
Instruktorzy za swoją pracę byli doceniani przez Komendanta wyróżnieniami i oficjalnymi 
podziękowaniami na uroczystych obchodach Dnia Myśli Braterskich. 
 
 
6. Komisja Stopni Instruktorskich: 
 
Komisja Stopni Instruktorskich w składzie hm Katarzyna Pawlik., hm Maria Kinowska oraz 

hm Wiesław Wójcik odbyła w wyżej wymienionym okresie 8 posiedzeń, podczas których 

przyjęto 11 wniosków na otwarcie prób przewodnikowskich. Po przeanalizowaniu kart prób, 

rozmowach z zainteresowanymi i ich opiekunami, komisja otworzyła 11 prób na stopień 

przewodnika.  W  okresie sprawozdawczym zamknięto z wynikiem pozytywnym 4 próby na 

przewodnika. Reszta złożonych prób jest nadal realizowana w tym jedna do zamknięcia na 

następnej zbiórce KSI.  Regulamin KSI został zaktualizowany w 2016r. w związku ze zmianą 

w Systemie Stopni Instruktorskich   

 Spotkania komisji odbywają się systematycznie, z każdego spotkania sporządzany jest 



protokół. Zbiórki KSI są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji i odbywają się nie 

rzadziej niż raz na 3 miesiące lub na prośbę zainteresowanych. Komisja na bieżąco konsultuje 

wymagania z kandydatami i opiekunami prób, są one zgodne z wymaganiami ZHP. KSI 

spotyka się z kandydatami i opiekunami w celu analizy poczynionych postępów i ewentualnej 

pomocy w realizacji zadań, wyznacza również zadania dodatkowe. Członkowie KSI biorą 

aktywny udział w imprezach hufca, w celu obserwacji wykonywanych zadań. Dzięki 

aktywnemu udziałowi w życiu hufca mają pełny i aktualny obraz sytuacji, potrzeb i wyników 

pracy kandydatów na instruktorów. Członkowie komisji zachęcają również młodych ludzi do 

otwierania prób, podnoszenia kwalifikacji, stwarzają warunki do realizacji zadań. W ciągu 

tego okresu poprawiła się motywacja do otwierania prób na stopnie phm i hm. W 

Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zostało otwartych 3 próby na stopień phm i 1 

próba na stopień hm.  W okresie sprawozdawczym nastąpiły 2 zmiany składu KSI 

(17.11.2015- wybór składu KSI na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, 31.03.2016- 

mianowanie rozkazem komendanta hufca aktualnego składu KSI). Wszyscy członkowie KSI 

uczestniczyli w warsztatach dla opiekunów prób instruktorskich, w konsultacjach nowego SSI 

oraz w wewnętrznym szkoleniu ze zmian w SSI. KSI przeprowadziła trzy warsztaty dla 

opiekunów prób i innych instruktorów z zakresu zmian w SSI oraz z obowiązujących 

dokumentów w tym Systemu pracy z kadrą, Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz 

zasad "Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP".  W ramach działalności KSI 

przeredagowało swój regulamin, zrobiło plan warsztatów dla opiekunów i instruktorów Hufca 

Sulęcin, pochyliło się nad wytycznymi do sprawozdania z realizacji próby na stopień pwd, 

przeredagowało wzór karty próby na stopień pwd.  

 
 
V. Zagranica 
 
1. W jaki sposób w hufcu działał pełnomocnik ds. zagranicznych/referat/zespół 
zagraniczny? W jaki sposób przekazywał informacje, inicjował i wspierał zadania 
współpracy międzynarodowej? 
 
W Hufcu nie działa pełnomocnik ds. zagranicznych/referat/zespół zagraniczny. 
 
2. Udział reprezentacji hufca w wydarzeniach międzynarodowych. 
 
Hufiec Sulęcin co rok bierze udział w Polsko-Niemieckim Jarmarku Kogucim gdzie harcerze 
promują się w środowisku lokalnym oraz pozyskują środki na dodatkowe działania hufca. W 
tym wydarzeniu udział biorą wszystkie drużyny hufca. 
 
Reprezentacja Hufca dwukrotnie brała udział w organizacji czasu dzieciom i młodzieży na 
Międzynarodowym Zjeździe Cyklistów. 
 
Jedna z drużyn wzięła udział w wymianie kartek z pozdrowieniami na DMB z organizacjami 
skautowymi z Niemiec; 



  
 
 
3. Pozyskane środki na współpracę międzynarodową, z jakim skutkiem, np. czy 
komenda hufca składała 
wioski o dofinansowanie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz współpracy z 
młodzieżą polonijną? 
 
Hufiec nie pozyskiwał środków na współpracę międzynarodową. 
 
VI. Finanse, Majątek 
 
Realizując przyjęte na XXII Zjeździe ZHP zmiany dotyczące warunków 
ekonomicznych w Związku Harcerstwa Polskiego oraz kultywując przyjętej zasadzie 
jawności rozliczeń finansowych w naszej Organizacji, przedstawiam sprawozdanie 
finansowe z dwuletniej działalności finansowej Hufca, który obejmuje okres od 25 
października 2015 r., do 25 listopada 2017 roku . 

 

Sprawozdanie opracowano zgodnie z przyjętymi w dniu 28 listopada 2002 r.,  

„ Zasadami Rachunkowości w ZHP ” – budując je w oparci o Załączniki do ww. 
Zasad z uwzględnieniem późniejszych zmian w tym: 

 

1. Załącznik Nr 1 A – wykaz kont syntetycznych oraz  
 

2. Załącznik Nr 1 B – wykaz kont syntetycznych i wybranych kont analitycznych  
           Księgi Głównej ZHP.  
 

Zasady Rachunkowości w ZHP wdrożono do obowiązkowego stosowania w  

komendach hufców z dniem 01 stycznia 2003 r. 
 

   Do wykazania obrotu finansowego w Hufcu przyjęto zasadę zbiorczego 
wyliczenia obrotów kasy i banku w okresie sprawozdawczym oraz zaprezentowanie 
druhnom i druhom obrotów wykazanych na poszczególnych Kontach Zespołów : 
  

- konta Zespołu 4 – koszty wg. rodzajów, 
- konta Zespołu 5 – koszty wg. typów działalności i ich rozliczenia, 
- konta Zespołu 7 – przychody i koszty ich osiągnięcia. 
 

    W sprawozdaniu wykazano obroty finansowe księgowane w konta i ich pod 
konta w okresie sprawozdawczym w tym: na konta Zespołu 4 w którym 
funkcjonuje 12 pod kont  oraz na konta Zespołu 7 w którym funkcjonuje 5 
podkont. 

 

Ogólne obroty w okresie sprawozdawczym za okres od 25 października 2015 roku do 

25 listopada 2017 r.., wyniosły : 

 



- Kasa – przychód  – 37. 825 zł 82 gr. 
- Kasa – rozchód  – 40. 261 zł 03 gr. 

 

- Stan kasy na dn. 25.10. 2015 r., - 2535 zł 94 gr. 
- Stan kasy na dn. 25.11. 2017 r.,   - 100 zł 73 gr.  

 

-     Stan banku na dn. 25. 10. 2015 r., - 8059 zł 60 gr. 

-     Stan banku na dn. 25. 11. 2017 r., - 9891 zł 37 gr.  
 

- Bank – przychód – 59. 196 zł 21 gr.,  
 

- Bank – rozchód  –  57. 130 zł 56 gr. 
 

Kwotę 97. 426 zł 35 gr., wynikającą z rozchodów, księgowano na kontach 
następujących Zespołów, wykorzystując do opisu aktualne nazwy kont: 

 

 

                          KONTA ZESPOŁU 4 – KOSZTY WG RODZAJÓW: 

 

                            Konto 401 – zużycie materiałów – w nim pozycje : 
 

( art. spożywcze, paliwo, olej, niskocenne składniki majątkowe od 50 zł do 3500 zł, materiały 
biurowe, programowe, nagrody, środki czystości, zdjęcia, kserokopie, kwiaty, węgiel, drewno,  

leki, gaz, oraz pozostałe koszty): 

                                -  zaksięgowano w okresie sprawozdawczym kwotę : 39 955,57 zł 46 gr. 

 

                               Konto 403 – usługi obce – w nim pozycje : 
 

( transport obcy; kolejowy, samochodowy, wodny, lotniczy, konny, itp., remonty, konserwacje 
urządzeń i sprzętu, przeglądy, czynsz, opłaty pocztowe, i telekomunikacyjne, opłaty komunalne: 
woda, nieczystości, ścieki , usługi kominiarskie , pranie, czyszczenie, badania wody, nagrania 
filmów, usługi pielęgniarskie itp. ) 

                               - zaksięgowano w okresie sprawozdawczym , kwotę :      0 zł 00 gr. 

 

                                Konto 407 – podróże służbowe – delegacje krajowe : 
 

                               - zaksięgowano w okresie sprawozdawczym , kwotę :  172 zł 80 gr. 

 

                                Konto 410 – pozostałe koszty – w nim pozycje : 
  

( ubezpieczenie majątku, NW, OC, opłaty bankowe, noclegi, wynajem i eksploatacja pomieszczeń , 
wypożyczenie sprzętu, wyżywienie , wywołanie filmów, wpisowe, bilety wstępu, badania 
lekarskie, ogłoszenia, itp. ). 



                                - zaksięgowano w okresie sprawozdawczym,  kwotę : 3885 zł 00 gr. 

 

 

                KONTA ZESPOŁU 7 – PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGANIA: 

 

                                Konto 710 – przychody z budżetu – w nim pozycje :  
 

( dotacje : MEN, MON, MPiPS, Biura pełnomocnika Urzędów: Marszałkowskiego, wojewody, 

 UM, UMiG, Starostwa, Inspektoratu Oświaty, Kuratorium Oświaty, innych ). 

 

                                 - zaksięgowano w okresie sprawozdawczym, kwotę :   1145 zł 00 gr.  

 

                     Konto 720 – przychody działalności statutowej – tradycyjnej : 
 

           ( składki członkowskie, wpłaty na określony cel, pozostałe przychody, 1 %. ) 
 

                 - zaksięgowano w okresie sprawozdawczym , kwoty : 
 

                                720-01                     - składki   - 14889 zł 60 gr. 

                                          720-02                             - wypoczynek  - 32600 zł 00 gr. 

                                          743-01                             - przychód 1%   -  1630 zł 96 gr. 

 

                            Konto 750 – przychody finansowe – w nim pozycje : 

 

                               ( odsetki, dywidendy, pozostałe przychody ) 

 

                               - zaksięgowano w okresie sprawozdawczym kwotę : 

         

                                             750-01       - odsetki   –      58 zł 20 gr. 

                                          750-03      - darowizny  –  4033 zł 60 gr. 
 

             Konto 245 – rozrachunki wewnątrzorganizacyjne – kwotę:  6605 zł 00 gr. 

 

Co daje łączną kwotę obrotów w okresie sprawozdawczym w wysokości 105. 
975 zł 73 gr. 

 

Komendant Hufca Sulęcin 

pwd. Karina Marciniak 

                                                                                               


