
 
Związek Harcerstwa Polskiego                                                                Puck, dn. 26.01.20116 
Hufiec Puck           
im. Obrońców Helu 
 

Rozkaz L. 01/2016 
 
 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1 Komenda hufca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom drużynowych zamierza ubezpieczyć 

wszystkich członków Hufca ZHP Puck w zakresie OC i NW. W związku z powyższym niezbędna 
jest aktualizacja przez drużynowych ewidencji w bazie e.zhp.pl 

1.2.2 Namiestnictwo zuchowe w dniu 29 stycznia 2016r. zaprasza na „Obietnicę Zuchową do  
Sławoszyna 

1.2.3 32 GDH im. gen. J. Hallera zaprasza drużyny harcerskie na biwak Zaślubinowy w dniach 6-7 
lutego 2016r.  do Pucka. Informacje u pwd. Małgorzaty Zaręba 

1.2.4 Komenda hufca w dniu 25.01.2016r. podjęła uchwałę: „Instruktorzy delegowani przez 
komendanta do reprezentowania hufca mają prawo do zwrotu kosztów podróży.” 

1.2.5  Na stronie internetowej hufca w zakładce znajdą się w najbliższym czasie  się informacje 
dotycząca bonusa za 2015, karty zgody na przynależność do ZHP oraz kody do deklaracji PIT. 

 
3. Drużyny 
3.2. Zmiany organizacyjne 
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą we 

Władysławowie i nadaję jej numer 18 
3.2.2 Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca gromadę zuchową działającą przy 

szkole w Starzynie i nadaję jej numer 2 
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
3.3.1. Zwalniam hm. Aleksandrę Górecką z funkcji drużynowej 3 GZ ‘”Nadmorskie Skarby” na Helu, 

gorąco dziękuję za dotychczasową pracę i życzę sukcesów w pracy z drużyną harcerską 
3.3.2  Mianuję pwd. Joannę Nowak drużynową 3 GZ ‘”Nadmorskie Skarby” na Helu 
3.3.3. Mianuję dh.Natalię Twork opiekunem1pGZ „Przyjaciele Sindbada” w Pucku 
 
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków 
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 01.01.2016r. zgodnie z § 27 Statutu ZHP skreślam z listy 

członków Związku Harcerstwa Polskiego  phm. Michała Klauzę 
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Dziękuję phm. Jolancie Jeka-Roeske oraz pwd. Hannie Jaskółka za organizację kursu dla 

instruktorów w Krokowej. 
12.2 Dziękuję phm. Andrzejowi Żmijewskiemu oraz phm. Tadeuszowi Huk za przeprowadzenie kursu 

komputerowego z e-ewidencji i obsługi stron WWW drużyny. 
 
13. Inne 
13.1 Przypomnienie: komendant hufca przypomina o drodze służbowej w korespondencji dot. spraw 

harcerskich. Komendant hufca powinien być informowany nt. każdej inicjatywy podejmowanej 
przez naszych instruktorów na zewnątrz dotyczącej spraw naszego hufca (drużyny, członka). 

13.2.Udział w kursie komputerowym wzięło 14 instruktorów. Dziękuję za zaangażowanie. 
13.3.Phm. Andrzej Żmijewski oraz phm. Tadeusz Huk udzielają pomocy telefonicznej przy aktualizacji 

ewidencji oraz strony internetowej.  
13.4 Istnieje możliwość wygenerowania linku do rozliczenia PIT oraz umieszczenia go na stronie 

drużyny. 
 

Czuwaj! 
 

/-/ hm. Roman Mazurowski 


