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Opinia Komendy Chorągwi na temat bieżącej współpracy i sprawozdania 
Komendy Hufca WARSZAWA-WOLA za okres 2015-2019 

 
 
Hufiec ZHP Warszawa-Wola działa na terenie warszawskich dzielnic Wola i Bemowo oraz 
gminy Stare Babice. W ciągu 2 lat nie zmienił się obszar działania hufca. 
Warszawa-Wola jest hufcem spełniającym kryteria formalne działania hufca. 
Hufiec liczy obecnie 1029 członków (stan na 1 września 2019). W okresie kadencji liczba 
członków wzrosła a hufiec przekroczył liczebnie 1000 członków. 
 
Hufiec posiada Zespół Kadry Kształcącej, jest samodzielny w zakresie kształcenia 
drużynowych i przyszłych przewodników. Zespół we współpracy z innymi funkcyjnymi 
prowadzi również kształcenie warsztatowe. Ogólna liczba instruktorów posiadających 
odznaki jest dość wysoka na tle chorągwi. 
 
Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. Hufiec nie ma 
obecnie KSI przedstawiciela w Chorągwianej KSI, ale przez wiele lat ChKSI przewodniczyła 
hm. Ewa Partyka. 
Wartym podkreślenia jest fakt, iż Komisja w kadencji znalazła ciekawy sposób na 
rozpowszechnianie dorobku prób instruktorskich tj. wybrane materiały są 
rozpowszechniane za pośrednictwem hufcowego „banku pomysłów”, a osoby realizujące 
próby podharcmistrzowskie są proszone o zamieszczanie materiałów w Centralnym Banku 
Pomysłów. Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi od kilku lat, dla osób realizujących 
próby podharcmistrzowskie, staż w KSI, który ma za zadanie lepiej przygotować 
przyszłych opiekunów prób do pełnienia tej roli. 
 
Współpraca z Hufcem Warszawa-Wola w zakresie przygotowywania wypoczynku dzieci 
i młodzieży układa się bardzo dobrze. Komendanci obozów dbają o rzetelne i terminowe 
składanie wymaganych dokumentów. Konsekwentnie dążą do rozwiązania pojawiających 
się problemów. Sprawnie działa również hufcowy pełnomocnik ds. HALiZ. 
 
Hufiec na bieżąco przekazuje do biura chorągwi dokumenty statutowe (rozkazy, uchwały, 
decyzje, protokoły ze zbiórek komendy hufca). 
Przedstawiciele Komendy Hufca uczestniczyli w większości spotkań i odpraw 
adresowanych dla członków komend, są w bieżącym kontakcie z Komendą Chorągwi, nie 
ma problemów z komunikacją. 
 



  
  

Dokumentacja finansowa hufca prowadzona jest rzetelnie, a do księgowości chorągwianej 
trafia terminowo. Skarbnik Chorągwi zauważa poprawę jakości dokumentacji 
i usprawnienia kontaktu po zmianie na funkcji skarbnika hufca. 
 
Po czerwcowym spotkaniu z komendą hufca i rozmowie o funkcjonowaniu hufca, a także 
analizie działania obszaru programu i pracy z kadrą, Komenda Chorągwi podziela 
rekomendacje ze sprawozdania Komendy Hufca na zjazd i zachęca do ich wdrożenia 
w następnej kadencji. 
 
Ogólna ocena hufca, wynikająca ze sprawozdania Komendy Hufca oraz bieżącej 
współpracy z Komendą Chorągwi, jest pozytywna. 

 
 
 

Czuwaj! 
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