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B I U L E T Y N  H U F C O W Y  03/2019  
z 20 sierpnia 2019 roku

1. Ustalenia z NARADY KWATERMISTRZOWSKIEJ: 

> powołujemy zespół kwatermistrzowski – chętni mogą się zgłaszać do Mikołaja 
Góreckiego lub Pauliny Ludwiczak

> 29 sierpnia – porządki w magazynie w DH i montaż wieszaków

> 7/8 września – prace porządkowe w naczepie, kontenerach i magazynie w DH 
(zapraszamy kadrę, wędrowników, harcerzy starszych, sojuszników, rodziców)
startujemy 7 września (sobota) o 9:00 (sojuszników i rodziców zapraszamy na 10:00)

2. NARADA O PROGRAMIE I PRACY Z KADRĄ 

28 sierpnia – 18;00 DOM HARCERZA
zapraszamy członków KSI, ZKK i wszystkich zainteresowanych tymi tematami

3. Zachęcamy  do  udziału  w  European  Jamboree  w  Gdańsku  w  terminie  27.07-
06.08.2020. 

Uczestnikiem może być osoba urodzona pomiędzy 26 lipca 2002 i 31 grudnia 2006.
Patrolowym może zostać osoba pełnoletnia. 
IST może zostać osoba pełnoletnia 

Patrol to 9 uczestników i patrolowy – szczegóły w załączniku pdf

Rejestracja patroli do 31 sierpnia 2019-08-20
Wiemy, że sa chętni z hufca uczestniczyć w tej czy innej formie w Jamboree. 

Może uda się stworzyć chociaż jeden patrol z Mosiny, może pojedziemy jako IST???

4. Alert Pamięci



Naczelniczka ZHP Rozkazem Speckjaalnym  L.S. 4/2019 ogłosiła Alert Pamieci

” Zobowiązuję  wszystkie  drużyny  i harcerskie  komendy  do upamiętnienia  bohaterskich  szaro-
szeregowych  Druhen  i Druhów  w trakcie  specjalnych  zbiórek  i wieczornic.  Zobowiązuję
środowiska harcerskie do włączenia się i do udziału w lokalnych uroczystościach organizowanych
dla uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 80. rocznicy przejścia
ZHP  do konspiracji.  Zapraszam  reprezentacje  chorągwi  do udziału  w Ogólnopolskiej  Zbiórce
Alertu Pamięci w dniach 27-28 września br. w Warszawie.”

strona o Alercie:  https://zhp.pl/alertpamieci/

na odprawie 28 sierpnia ustalimy udział Hufca w Alercie, czekamy na Wasze pomysły

5. nowelizacja Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu 
specjalnościowego

z maila hm. Katarzyny  Krzak,  pełnomocniczki Naczelniczki ZHP ds. HALiZ: 

„Informuję, że Główna Kwatera ZHP przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowej Instrukcji tworzenia i
działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Z jej treścią można zapoznać się 
tutaj:  https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-75-2019-z-dnia-10-lipca-2019-r-
w-sprawie-instrukcji-tworzenia-i-dzialania-gromady-druzyny-kregu-i-klubu-specjalnosciowego/

Główną zmianą w stosunku do poprzedniej instrukcji są kwestie związane z RODO. W deklaracji 
członkowskiej/zgodzie na przynależność zostały ujęte wszystkie (zdiagnozowane w ciągu roku stoso-
wania zapisów RODO) kwestie, w których potrzebowalibyśmy odrębnych klauzul i zgód. Dzięki temu 
rozwiązaniu nie będziemy musieli, działając na rzecz członków naszej organizacji, umieszczać dodat-
kowych klauzul np. podczas zbierania zgłoszeń na kursy. T en dokument sprawi, że tylko raz na całą 
obecność w ZHP, będą podpisywane dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych. Podczas 
najbliższej nowelizacji instrukcji HALiZ zostaną usunięte zbędne klauzule z załączników do kart kwali-
fikacyjnych. Trudnością, która może się pojawić jest obszerność klauzul w deklaracji członkowskiej/
zgodzie na przynależność. W związku z tym informuję, że składanie deklaracji może odbywać się 
trzema drogami:

 tradycyjną drogą papierową (powinniśmy wówczas do każdego egzemplarza dołą-
czyć kompletny wydruk klauzul)

 za pośrednictwem poczty harcerskiej na Office365 - przesyłamy rodzicowi/opiekuno-
wi prawnemu dokument do wypełnienia, a on odsyła nam czytelny skan/zdjęcie z 
wypełnionymi danymi i zaznaczonymi polami wyboru (przy wizerunku ma prawo nie 
wyrazić zgody)

 za pośrednictwem formularza-aplikacji, która zostanie udostępniona do końca sierp-
nia w Office365.

w hufcu poczekamy na ten formularz- aplikację i zdecydujemy we wrześniu na 
wspólnej odprawie o  formie (dla cealego hufca) zbierania deklaracji, aby dla rodzi-
ców i przy przechodzeniu z druzyny do drużyny wszystko było jasne!

Deklaracje/zgody mogą być przechowywane przez hufce elektronicznie z wykorzystaniem harcer-
skiego pakietu Office365, poza tymi zebranymi od rodziców w wersji papierowej.

 Ponadto:

 Pojawiły się „kryteria jednostki specjalnościowej” (p. 59-62), określające, pod jakimi 
warunkami jednostki powinny być uznawane za specjalnościowe (na wniosek specjal-
nościowców).

 Zmieniły się zasady organizowania biwaków (p. 170-178). Biwak jest teraz traktowany 
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jak normalna forma pracy środowiska, jego przeprowadzenie nie wymaga osobnej 
zgody z hufca – wystarczy przekazać do hufca określony zestaw danych. (Oczywiście 
jak każda inna forma pracy, nadal biwak musi być ujęty w planie pracy jednostki, a 
plan ten jest na początku roku zatwierdzany przez komendę, ale to jest zatwierdzanie 
sensu wychowawczego działań, a nie szczegółów organizacyjnych).

Znika karta biwaku! Hufiec nie zatwierdza biwaków. 

W hufcu zachowamy jednak konieczność informowania komendy o wyjazdach ca-
łodniowych i tych z nocowaniem. Abyśmy wiedzieli, gdzie jesteście. Informowania,
bez konieczności zatwierdzania. Wystarczy nas poinformować mailem, kto, kiedy i 
gdzie wyjeżdża 

 W p. 30.1 zmienił się zapis dotyczący warunków mianowania drużynowego, zmiana ta
ma tylko charakter intencyjny. Obecnie instrukcja mówi, że drużynowy co do zasady 
ma mieć 18 lat, choć mianowanie osoby młodszej jest możliwe w uzasadnionych 
przypadkach (jest to powielenie istniejącego już wcześniej zapisu dotyczącego stop-
nia instruktorskiego).

 dopuszczono prowadzenie dokumentacji jednostki w formie elektronicznej, pod wa-
runkiem zapewnienia jej trwałości (p. 68 i analogiczne w innych jednostkach);

 zapisano, że drużynowy i ew. jego opiekun odpowiadają za bezpieczne przetwarzanie
danych osobowych (p. 31.1.f, p. 34);

 zapisano, że deklaracje członkowskie należy przechowywać w hufcu, nie w drużynie 
(p. 67.3) – było to od dawna wiadomo z przepisów prawa powszechnego, chodziło 
tylko o uspójnienie z nim „Instrukcji”.”

6. Kierownik Centrum Świetlic w Mosinie – pwd. Paulina Sobkowicz informuje  o 
zmianach, które miały miejsce wiosną:

Procedura wyboru drużyny/gromady na miejsce  rezygnującej z projektu 21 WDH HALS.
Na prośbę pani Iwony Miedzińskiej aby znaleźć drużynę do projektu w zamian za 21 WDH HALS 
jak najszybciej oraz aby to była drużyna liczna, wzięliśmy pod uwagę drużyny/gromady, które 
chciały się dostać do projektu gdy on ruszał  pod koniec 2017 roku. Wiemy że  19 GZ WILCZĘTA 
startowała do projektu ale nie została zakwalifikowana, a ponieważ zwolniło sie miejsce  i drużyna
jest liczna wspólnie z Paulą i Michałem wybraliśmy 19 GZ na zwolnione miejsce przez 21 WDH, 
ponieważ trzeba było szybko działąć na prośbę p. Iwony.

W związku z rezygnacją pracownika projektu – wychowawcy (pwd. Kingi Glinkowskiej), z 
konieczności szybkiego reagowania oraz po sugestii koordynatora projektu i zgodzie 
zainteresowanego, obowiązki i pół etatu wychowawcy przejął drugi wychowawca, również 
zatrudniony na pół etatu, posiadający obecnie cały etat - jest nim Michał Górecki, który podpisał 
już umowę.

7. obowiązkowe szkolenie - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w ZHP – pod adresem 

https://rodo.zhp.edu.pl/ 

Przypominamy: Komenda podjęła uchwałę o konieczności odbycia tego szkolenia przez 
wszystkich funkcyjnych Hufca do 15 maja 2019 i sukcesywnie przez nowe osoby (osoby 
na funkcji przybocznych od 13 lat wzwyż)

szkolenie kończy się krótkim testem i certyfikatem

certyfikat proszę wysłać na adres m.jakubowska@zhp.net.pl 

8. - Fundacja Projekty Edukacyjne „wybory w lesie”

otrzymaliśmy ofertę  darmowych warsztatów,  które  można przeprowadzić na zbiórce.

mailto:m.jakubowska@zhp.net.pl
https://rodo.zhp.edu.pl/


Celem  programu  „Wybory  w  lesie”  jest  edukacja  obywatelska  dzieci  poprzez  grę  i
zabawę. Szczegóły w załączniku. 

9.  Harcerska  Akademia  Rozwoju  Pedagogicznego  to  propozycja  ekstra
ciekawych  szkoleń  dla  drużynowych,  drużynowych  ze  stażem  3  lat,
namiestników,  drużynowych NS,  sprawdźcie sami.  Szkolenia są darmowe,  a
profesjonalne,  pozwalają  pogłębiać  wiedzę  pedagogiczną.  Wśród  tematów:
Planowanie  działań  projektowych,  Elementy  autoprezentacji,  emisji  głosu
i dopasowania do grupy, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku
7-21 lat.  Szczegóły  na  stronie:  https://zhp.pl/dotacje/harp/?
fbclid=IwAR1ZRLhoypSyZv0ckvaY2wifdOCvH2uaDi40Cl9q7Dx0X-3ZjhClOo-
7bVM

10. OFERTA PRACY dla kadry ZHP od GCI MOSINA
oferta dotyczy prowadzenia animacji w świetlicach wiejskich w Gminie Mosina, 3-4 
godziny jeden raz w tygodniu o godzinach 16:00-19:00. Zainteresowani mogą się 
bezpośrednio kontaktowac z p. Beata Tomczak, tel 618192-746

Pamiętajcie, żeby od razu wynotować ważne terminy !!!

W imieniu Komendy Hufca MOSINA:

Magda Jakubowska

https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR1ZRLhoypSyZv0ckvaY2wifdOCvH2uaDi40Cl9q7Dx0X-3ZjhClOo-7bVM
https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR1ZRLhoypSyZv0ckvaY2wifdOCvH2uaDi40Cl9q7Dx0X-3ZjhClOo-7bVM
https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR1ZRLhoypSyZv0ckvaY2wifdOCvH2uaDi40Cl9q7Dx0X-3ZjhClOo-7bVM

