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Kędzierzyn-Koźle, dn. 27.09.2018 r. 

 

Rozkaz L.5/2018 

 
Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Opolskiej ZHP L.6/2018 z dn. 20.09.2018 r. 
 
1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi z dnia 20.09.2018 r. nr 5/V/2018 w sprawie 
zwołania VI Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP. 
1.2.2. Informuję, że VI Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP odbędzie się w dniu 24 listopada 
2018 r. w Opolu. 

3.4. Mianowania na funkcje 
3.4.2. Powołuję referat harcersko-starszoharcerski w składzie: 
- pwd. Dominika Łotecka – Hufiec Kędzierzyn-Koźle 

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia 
13.2 Pochwały 
13.2.1. Serdecznie dziękuję za bardzo dobre zorganizowanie reprezentacji Chorągwi 
Opolskiej ZHP na Zlot ZHP komendzie Gniazda Opolskiego i udzielam pochwały: 
- pwd. Tadeuszowi Witczakowi, 
13.2.2. Na wniosek komendanta Gniazda Opolskiego na Zlot ZHP serdecznie dziękuję za 
zorganizowanie obsługi medycznej Gniazda na wyróżniającym poziomie i udzielam 
pochwały: 
- pwd. Dagmarze Koziarskiej 
13.2.3. Na wniosek komendanta Gniazda Opolskiego na Zlot ZHP serdecznie dziękuję za 
pomoc i udzielam pochwały: 
- dh. Natalii Tumiłowicz 
 

Czuwaj! 

hm. Magdalena Lenartowicz 

 

*** 

1. Zarządzenia i informacje 

1.1. Zarządzenia 

1.1.1. Zarządzam okres porządkowy dla 3 GZ „Brykające Tygryski”. Do dnia 26 grudnia 

proszę o doprowadzenie działań jednostki do zgodności z przepisami ZHP, w tym do 

zapisów Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu 

specjalnościowego. Zalecam przede wszystkim uzupełnienie składu jednostki do liczby 

członków określonej w wyżej wspomnianej instrukcji, zaktualizowanie danych  

w systemie Ewidencji ZHP, opłacenie zaległych składek członkowskich oraz przekazanie 

Komendzie Hufca pełnej dokumentacji gromady.  
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1.1.2. Zarządzam okres porządkowy dla 13 DHS „Fatum”. Do dnia 26 grudnia proszę  

o doprowadzenie działań jednostki do zgodności z przepisami ZHP, w tym do zapisów 

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

Zalecam przede wszystkim uzupełnienie składu jednostki do liczby członków określonej 

w wyżej wspomnianej instrukcji, zaktualizowanie danych w systemie Ewidencji ZHP, 

opłacenie zaległych składek członkowskich oraz przekazanie Komendzie Hufca pełnej 

dokumentacji drużyny.  

1.1.3. Zarządzam okres porządkowy dla 32 DHS „Ventum”. Do dnia 26 grudnia proszę  

o doprowadzenie działań jednostki do zgodności z przepisami ZHP, w tym do zapisów 

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

Zalecam przede wszystkim uzupełnienie składu jednostki do liczby członków określonej 

w wyżej wspomnianej instrukcji, zaktualizowanie danych w systemie Ewidencji ZHP, 

opłacenie zaległych składek członkowskich oraz przekazanie Komendzie Hufca pełnej 

dokumentacji drużyny.  

1.1.4. Zwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi 

na dzień 25 października w Kędzierzynie-Koźlu. Godzina rozpoczęcia oraz miejsce Zjazdu 

zostaną przekazane później. 

1.2. Informacje 

1.2.1. Przypominam, że zgodnie z zapisami Instrukcji tworzenia i działania gromady, 

drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego drużynowy: 

„2) jest instruktorem ZHP; w uzasadnionych przypadkach właściwy komendant może 

powierzyć funkcję drużynowego osobie, która ma otwartą próbę przewodnikowską, 

3) ukończył kurs drużynowych metodyki odpowiedniej dla prowadzonej przez siebie 

drużyny; w przypadku drużyny wielopoziomowej ukończył kurs drużynowych jednej z 

metodyk reprezentowanych w drużynie i jest przygotowany w zakresie pozostałych 

metodyk  reprezentowanych w drużynie” 

1.2.2. Podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca z czynnym 

prawem wyborczym: 

L.p. Stopień Imię Nazwisko Funkcja instruktorska 

1. hm. Joanna Czarnecka drużynowa  

2. hm. Grzegorz Gąsior członek KRH 

3. hm. Iwona Kozioł przewodnicząca KSI 

4. hm. Piotr Łeśko komendant szczepu, członek KSI 

5. hm. Artur Ośko drużynowy, zastępca komendanta 
hufca 

6. hm. Józef Pajor przewodniczący KRH 

7. hm. Elżbieta Pojasek-Ośko skarbnik hufca, członkini KSI 

8. phm. Monika Gąsior członkini KSI 

9. phm. Patryk Wewior drużynowy 

10. phm. Filip Żydek członek KRH 
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11. pwd. Krzysztof Antonik drużynowy 

12. pwd. Szymon Długosz kwatermistrz hufca 

13. pwd. Alicja Iwon 
drużynowa, komendantka 
szczepu 

14. pwd. Dagmara Koziarska szefowa HKR, członek komendy 
hufca 

15. pwd. Dominika Łotecka 
druzynowa, członek komendy 
hufca 

16. pwd. Olga Piątek drużynowa 

17. pwd. Szymon Ruczka drużynowy 

18. pwd. Tadeusz Witczak komendant hufca 

19. pwd. Łukasz Wyrozumski członek KRCh 

20.  Katarzyna Botulińska drużynowa 

21.  Agnieszka Gibek drużynowa 

22.  Jakub Gomuła drużynowy 

23.  Bartosz Kaczmarek drużynowy 

24.  Natalia Kowaczek drużynowa 

25.  Dominika Pojasek drużynowa 

 
Przypominam, że zgodnie z § 37 pkt 1. Statutu ZHP czynne prawo wyborcze mają 
„członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę 
członkowską. Czynne prawo wyborcze na zjazdach hufców mają również członkowie 
ZHP będący instruktorami, którzy pełnią funkcję przybocznego w drużynie bądź 
gromadzie.” 
 

3. Gromady, drużyny 

3.2. Zmiany organizacyjne 

3.2.1. Z dniem 15 września 2018 roku otwieram okres próbny Samodzielnej Drużynie 

Harcerskiej „Bracia Ognia” i nadaję jej numer 7. 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Z dniem 15 września 2018 roku mianuję drużynowym 7 Samodzielnej Drużyny 

Harcerskiej „Bracia Ognia” hm. Artura OŚKO. Życzę Druhowi satysfakcji i wielu sukcesów 

związanych z prowadzeniem drużyny. 

.   

Czuwaj! 

pwd. Tadeusz Witczak 


