
 
 

Związek Harcerstwa Polskiego 
  Komendant Hufca Puck                                                                       Puck,dn.12.07.2012 r. 
   im. Obrońców Helu 

Rozkaz L. 8/2012 
 

 
 
 
1. Zarządzenia i informacje  
1.1. Zarządzenia  
1.1.1. Zarządzam spotkanie instruktorów dnia 29 sierpnia 2012r. (środa) godz. 17:00 – 

w Pucku przygotowanie planu pracy na rok 2012/2013, stan i ewidencja. 
 Już teraz zaplanujmy to w naszych kalendarzach. Liczę na liczny udział. 

1.2. Informacje  
1.2.1. W dniach 21-24 września 2012r. organizowany jest rejs dla instruktorów hufca Puck do 

Sztokholmu współfinansowany przez hufiec (patrz rozkaz L.7/2012) w związku z tym należy 
wpłacić do hufca zaliczkę do dnia 15 sierpnia 2012r  jako składka zadaniowa (koszt ok. 800zł):  

 a) instruktorzy z zaliczoną służbą – 200zł, 
 b) pozostali instruktorzy - 300zł, 
 c) osoby towarzyszące – 400zł. 
Po tym terminie lista chętnych do udziału w rejsie zostanie zamknięta. 
 
12. Pochwały, wyró żnienia, nagrody  
12.1 Dziękuję hm. Ludwice Dębickiej, hm. Danucie Torlińskiej, dh. Małgorzacie Zaręba za organizację 

dla 32 DH im. gen. Hallera spływu kajakowego rzeką Piaśnica 
12.2. Dziękuję phm. Dorocie Bianga-Grabińskiej, pwd. Radosławowi Grabińskiemu za organizację 

biwaku dla 10 WLGZ „Mali korsarze” na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Choczewie. 
12.3 Dziękuję instruktorom: Ludwice Dębickiej, Jolancie Jeka-Roeske, Bogusławie Meyer oraz 

Ludwikowi Petit za reprezentowanie hufca na pielgrzymka morskiej rybaków 30 czerwca 2012r. 
12.4  Dziękuję druhowi Pawłowi Ciskowskiemu za obsługę silnika jachtu podczas pielgrzymki 

rybackiej. 
 
13. Inne  
13.1.w dniu 14 czerwca 2012r. odbyła się zbiórka instruktorów w Krokowej; gdzie omawiano: 
 - tworzenie zespołu kształceniowo-programowego; 
 - obieg dokumentów w hufcu; 

- informacja do „żółtego biuletynu”; 
 - rejs do Szwecji; 
 - faktury - należy dostarczać do hufca do 5-go  następnego miesiąca; 
 - tabelkę - „prelminarza’ wydatków; 
 - starania się o granty muszą być omówione ze skarbnikiem hufca; 
 - ewidencja i składki członkowskie ; 
 - zakupy na potrzeby hufca; 
 - sprawy finansowe – drużyny biorące udział w zlocie „Grunwald” otrzymają zwrot kosztów    
              dojazdu w kwocie wyjazdu zuchów do Malborka; 
 - karty członkowskie ZHP i wątpliwości z tym związane; 

 - sprawy sporne z HOM – osoby zainteresowane przedstawiają osobiście zapytania i uwagi na    
piśmie do 15 sierpnia 2012r. – odpowiedzi zostaną udzielone na zbiórce instruktorskiej                 
29 sierpnia 2012r.  

13.2. W dniach 16 – 19 sierpnia 2012r. planowany jest kurs przewodnikowski, 
13.3 Przypominam i jednocze śnie upominam, że w okresie wakacyjnym wszelkie zbiórki (nawet 

godzinne) i biwaki musz ą być zgłoszone i zaakceptowane przez kuratorium o światy oraz 
zatwierdzone przez chor ągiew ZHP w Gda ńsku. 

13.4  Wszystkim życzę udanego wypoczynku i wakacyjnej pogody (upałów). 
 
 

   Czuwaj! 
     phm. Tadeusz Huk 


