
Związek Harcerstwa Polskiego      Gdańsk, 4 marca 2006 r. 
Komendant Hufca Gdańsk 
im. mjr. Henryka Sucharskiego 
 

Rozkaz L. 3/2006 
 
Wstęp okolicznościowy (święta państwowe, rocznice, szczególne wydarzenia w Związku, tematom tym może 
być poświęcony rozkaz specjalny komendanta hufca). 
 
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. .../... z dnia ..... 2006 r. 
(sprawy ogólnochorągwiane lub dotyczące hufca, rozpoczynające się od słów: Podaję  
do wiadomości; m.in. wyniki wyborów zjazdu hufca, przyznanie odznaczenia lub stopnia instruktorskiego 
instruktorom danego hufca. Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi winny wyraźnie wyróżniać się wizualnie, 
np. szerokością marginesu, odmianą pisma itp.). 
 
1. Zarządzenia i informacje 
1.1. Zarządzenia 
 
Przykład: 
1.1.1. Zwołuję Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku.... 
 
1.2. Informacje 
 
Przykład: 
1.2.1. Podaję do wiadomości, że przy Hufcu ZHP w ... zawiązała się Rada Przyjaciół Harcerstwa. 
Przewodniczącym Rady został wybrany pan  ...............................................  
1.2.2 Informuję o uchwale komendy hufca nr … z dnia … w sprawie ….. Treść uchwały jest dostępna …… .  
 
2.  Hufiec 
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 
(zmiany personalne na funkcjach instruktorskich w komendach, w komisji stopni instruktorskich, ...)  
 
Przykład: 
2.1.1. Zwalniam phm. Jacka Orła z funkcji namiestnika harcerskiego z dniem ............ 2006 r. Serdecznie 
dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.  
2.1.2. Zwalniam phm. Piotra Kanię z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z 
dniem ............ 2006 r.  
Dziękuję druhowi Piotrowi za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę 
satysfakcji w dalszej  służbie instruktorskiej. 
 
2.2. Mianowania w komendzie hufca 
(mianowania członków zespołów instruktorskich, w tym członków komisji stopni instruktorskich) 
 
Przykład: 
2.2.1. Mianuję phm. Janinę Barys namiestniczką wędrowniczą z dniem ..........2006 r. 
2.2.2. Mianuję z dniem .............. następujące druhny i druhów na instruktorów namiestnictwa wędrowniczego: 
- phm. Joanna Dzik 
- pwd. Marek Koczur  
- pwd. Robert Bata  
2.2.3 Mianuję z  dniem ..... 2006 r.  następujące druhny i druhów na członków  Hufcowej Komisji Stopni 
Instruktorskich: 
- hm. Justyna Dyląg – przewodnicząca 
- hm. Marcin Barej – zastępca przewodniczącej 
- phm. Krystyna Leciak – sekretarz 
- hm. Maryla Cieszek – członek 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
 
Przykład: 
2.3.1. Powołuję z dniem ....... 2006 r. Sztab Obchodów Roku Kamińskiego i powołuję w jego skład następujące 
druhny i druhów: 



- hm. Janina Łoś – szef Sztabu 
- hm. Krystyna Kawa – członek 
- pwd. Janusz Wawelski – członek. 
 
3. Gromady, drużyny 
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 
 
Przykład: 
3.1.1. Nadaję 35 Drużynie Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w ..... imię .......... 
 
3.2. Zmiany organizacyjne 
(w tym również powołanie, rozwiązanie, łączenie i dzielenie gromad i drużyn) 
 
Przykład: 
3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad i drużyn Hufca ZHP Gdańsk na rok 2003: 
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej działającej przy Liceum Ogólnokształcącym w ... 
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Gimnazjum 
nr 35 w ................... i nadaję jej numer ........... 
 
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
 
Przykład: 
3.3.1. Mianuję phm. Cezarego Drawicza drużynowym ................ 
 
4. Kręgi, kluby 
4.1. Nadanie imion, nazw  
 
Przykład: 
4.1.1. Nadaję Kręgowi Instruktorskiemu przy Liceum Ogólnokształcącym w ............ imię ............ 
 
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów 
 
Przykład: 
4.2.1. Powołuję Krąg Instruktorski przy Liceum Ogólnokształcącym w ....  
4.2.2 Powołuję Krąg Starszyzny przy Komendzie Hufca ZHP 
 
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach 
 
Przykład: 
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje  hm. Jerzego Szwana na funkcję przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego 
działającego przy......... 
 
5. Szczepy, związki drużyn 
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 
 
Przykład: 
5.1.1. Nadaję VI Szczepowi “Twierdza” działającemu przy ............ imię .............. 
 
 
 
 
 
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn 
 
Przykład: 
5.2.1. Powołuję związek drużyn działający na terenie gminy Morskiej, w skład którego wchodzą następujące 
gromady i drużyny: ....................... 
 
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 
 



Przykład: 
5.3.1. Mianuję phm. Pawła Rogoża komendantem Związku Drużyn “Westerplatte”  przy Zespole Szkół nr 3 w 
........................... 
 
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 
6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ 
 
Przykład 
6.1.1. Mianuję kadrę obozu 28 Szczepu ......... , w (miejscowość) .............. nad jeziorem ...................., 
organizowanego w dniach .............: 
• hm. Robert Kostka – komendant 
• phm. Jacek Walczyński – kwatermistrz 
 
7. Mianowania instruktorów 
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 
Przykład: 
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia ......... zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i 
dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:..................................…  
 
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 
Przykład: 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia .......... otwieram próbę na stopień przewodniczki 
następującym druhnom:............................... 
 
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 
(jeśli komenda hufca ma uprawnienia do przyznawania stopnia phm.) 
 
Przykład: 
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia ........ zamykam próbę i przyznaję stopień 
podharcmistrzyni pwd. Janinie Prędkiej drużynowej 5 DH “Ekolodzy” z .................. 
 
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 
 
Przykład: 
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia .......... otwieram pwd. Zofii Bryk próbę na stopień 
podharcmistrzyni. 
 
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów  
 
Przykład: 
7.5.1. Z dniem (data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego) przyjmuję przewodniczkę Barbarę Kefir w poczet 
instruktorów ZHP. 
 
8. Zaliczanie służby instruktorskiej  
 
Przykład: 
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok... następującym druhnom i druhom … 
8.2 Nie zaliczam służby instruktorskiej za rok … phm. Annie Kowalskiej z powodu ... 
 
9. Przydział służbowy 
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP 
 
Przykład 
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Gdańsk otrzymuje pwd. Magda Masny 
 
9.2 Zmiana przydziału służbowego 
 
Przykład: 



9.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Jacka Wilka z Hufca ZHP Gdańsk do Hufca ZHP 
.............................. . 
 
10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa 
(każdy z członów otrzymuje kolejny numer)  
 
Przykład: 
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem ............... pwd. Tomasz Wilczewski odchodzi z ZHP zgodnie z § 25 
Statutu ZHP. 
10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem ............... zgodnie z § 26 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku 
Harcerstwa Polskiego phm. Jolantę Ryś.  
10.3. Podaję do wiadomości, że z dniem ............... zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP pwd. Krystyny 
Księżyńskiej. 
 
11. Kary organizacyjne 
(każdy z członów otrzymuje kolejny numer)  
 
Przykład: 
11.1. Podaję do wiadomości decyzję Sądu Harcerskiego Hufca ZHP z dnia ............................ o wykluczeniu pwd. 
Ryszarda Wąsa ze Związku Harcerstwa Polskiego.  
11.2. Na podstawie § 27 Statutu ZHP udzielam nagany phm. Robertowi Tomczyńskiemu za demonstrowanie w 
mediach społecznościowych postawy rażąco sprzecznej z ideałami wychowawczymi ZHP. 
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
(każdy z członów otrzymuje kolejny numer) 
 
13. Inne 
 
Przykład: 
13.1. Przyznaje odznakę “Ratownik Medyczny ZHP” w stopniu III brązowym następującym druhnom i druhom:  
- H.O Krzysztof Szpak 
- H.R Amelia Bączek  
- pwd. Krzysztof Mrok.  
 
14. Sprostowania 
(korekta błędnie opublikowanych informacji w poprzednich rozkazach – z podaniem ich liczby i daty) 
 
Przykład:  
14.1. Informuję, że w rozkazie L. ..../..... z dnia  ............ w punkcie ............. błędnie podano nazwisko członka 
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Było: hm. Jacek Chmyra, powinno być: hm. Jacek Chmura. 
 
Czuwaj! 
/-/ hm. Jerzy KOWALSKI 


