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KOMENDANTKA HUFCA
hm. Katarzyna Krzak

komendantka@wola.zhp.pl

ZASTĘPCZYNI KOMENDANTKI HUFCA
hm. Sylwia Kierlańczyk

sylwia.kierlanczyk@zhp.net.pl

ADMINISTRATOR LOKALNY 
ESHD

phm. Dorota Bień
dorota.bien@zhp.net.pl

SKARBNIK HUFCA
phm. Daniel Szatkowski
skarbnik@wola.zhp.pl

ZESPÓŁ FINANSOWY
- prowadzenie dokumentacji 

działalności finansowo-
gospodarczej hufca

- pozyskiwanie środków na 
działalność statutową, 
terminowe rozliczanie 
przyznanych środków

- prowadzenie ewidencji 
składek członkowskich, 

nadzór nad ich terminowym 
przekazywaniem przez 
podstawowe jednostki 

organizacyjne

KWATERMISTRZ HUFCA
pwd. Adam Śliwiński 

kwatermistrz@wola.zhp.pl
- odpowiedzialność za 
gospodarkę sprzętową 

hufca, nadzór nad 
gospodarką sprzętową w 

środowiskach
- prowadzenie dokumentacji 

majątku hufca
- nadzór nad 

przeprowadzanymi 
inwentaryzacjami, -
odpowiedzialność za 

prawidłowe 
przeprowadzanie kasacji 

majątku ZHP

CZŁONKINI KOMENDY HUFCA DS. WSPARCIA 
PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

pwd. Joanna Legat
namiestnictwa@wola.zhp.pl

NAMIESTNICTWA
- organizacja zbiórek drużynowych i 

innych działań wspierających drużyny i 
drużynowych,

- rzecznictwo spraw drużynowych na 
forum hufca

- prowadzenie polityki motywacyjnej: 
klasyfikacja drużyn i super drużynowy

- sprawdzanie i opiniowanie planów pracy 
środowisk

PEŁNOMOCNIK DS. SPECJALNOŚCI
pwd. Andrzej Skwarczyński
specjalnosci@wola.zhp.pl

KAPITUŁA STOPNI 
WĘDROWNICZYCH "PER ASPERA 

AD ASTRA"
phm. Agnieszka Pietrzak
kapitulahr@wola.zhp.pl

CZŁONKINI KOMENDY HUFCA DS. 
PROGRAMOWYCH

pwd. Maria Dmowska
program@wola.zhp.pl

ZESPOŁY DS. ORGANIZACJI 
IMPREZ

- organizacja imprez 
programowych hufca

PEŁNOMOCNIK DS. 
ZAGRANICY

phm. Iga Miłosławska 
zagranica@wola.zhp.pl

- kontakty z organizacjami 
skautowymi,

- czuwanie nad 
przedsięwzięciami 

międzynarodowymi, w 
których hufiec bierze udział

CZŁONEK KOMENDY HUFCA 
DS. PRACY Z KADRĄ
pwd. Michał Gietko

michal.gietko@zhp.net.pl

ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ
phm. Katarzyna Kuligowska

ksztalcenie@wola.zhp.pl
- realizacja planu kształcenia 

hufca
- wspieranie rozwoju 

instruktorów i prowadzenie 
kształcenia na poziomie hufca,

opracowywanie programów 
szkoleń (kursów, warsztatów, 

seminariów,...) oraz 
gromadzenie i upowszechnianie 

dorobku wypracowanego w 
ramach prowadzonego 

kształcenia i innych prac 
zespołu

koordynacja zdobywania przez 
instruktorów hufca OKK

motywowanie kadry hufca do 
podnoszenia kwalifikacji,

współpraca z chorągwianym 
zespołem kadry kształcącej

poradnictwo

KOMISJA STOPNI 
INSTRUKTORSKICH

hm. Agata Gotowczyc
ksi@wola.zhp.pl

prowadzenie prób na 
stopnie instruktorskie

- wnioskowanie o 
otwarcie i zamkniecie 

prób na stopnie 
instruktorskie

- praca z opiekunami 
prób na stopnie

gromadzenie dorobku 
wypracowywanego w 

ramach prób 
instruktorskich
- prowadzenie 

dokumentacji i bazy 
danych komisji

RADA SZCZEPOWYCH
-doradzanie Komendzie 

Hufca w sprawach 
bieżących oraz innych 
powierzanych przez 

Komendę,
-wymiana doświadczeń i 

poglądów między 
komendantami szczepów

HARCERSKA SŁUŻBA 
INFORMACYJNA

dh Tomasz Śledziewski
promocja@wola.zhp.pl

- promowanie wizerunku 
harcerstwa w środowisku 
lokalnym oraz w mediach

- strona www
współpraca z mediami

SEKRETARZ HUFCA
pwd. Małgorzata Romer

biuro@wola.zhp.pl
- prowadzenie dokumentacji 
pracy hufca i jej właściwe 

przechowywanie
archiwizacja dokumentacji 

pracy hufca
prowadzenie dokumentacji 

spraw osobowych instruktorów 
(książeczki instruktorskie, 
kartoteki instruktorskiej)
- nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem
informacji.

- współpraca z biurem 
chorągwi

- dbanie o sprawny przepływ 
informacji między komendą 

hufca a podległymi 
jednostkami organizacyjnymi


