
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY HUFCA ZHP  MYSŁOWICE 
ZA OKRES OD 28.11.2015r  DO 08.09.2017r. 

 
Organizacja i zarządzanie hufca 
Na zjeździe hufca 28 listopada 2015 roku wybrano komendę hufca w składzie: 
Pwd. Michał Grzeszkowiak – komendant hufca 
Pwd. Marzena Drobiec Pawłowska – skarbnik hufca 
Phm. Paweł Laufer – zastępca komendanta hufca 
Hm. Anna Gandyk-Piszczek (obecnie Anna Berzowska) – członek komendy ds. kształcenia i 
pracy z kadrą 
Pwd. Kamil Biśta – kwatermistrz 
 
Komenda hufca pracowała w niezmienionym składzie. Odbyła 23 posiedzenia, podjęła 23 
uchwały, wysłano 18 meldunków komendanta do Chorągwi. Komendant wydał 18 rozkazów. 
 
Hufiec Mysłowice wchodzi w skład Chorągwi Śląskiej ZHP i działa na terenie miasta 
Mysłowice, Imielina i Chełmu Śląskiego. Hufiec wynajmuję nieodpłatnie pomieszczenie na 
harcówkę, biuro komendy z sanitariatem mieszczącym się w budynku II Liceum 
Ogólnokształcącym w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 3. Posiadamy pomieszczenie 
na magazyn przy ul. Bytomskiej 29 również nieodpłatnie. 
Nasza strona i poczta: 
Strona internetowa www.myslowice.zhp.pl 
Poczta internetowa    hufiec@myslowice.zhp.pl 
Na stronie internetowej są podane nr telefonu do kontaktu z komendą hufca, z komisją 
rewizyjną i komisją stopni instruktorskich. 
 
 
Według ewidencji zhp nasz stan na: 
XII 2015 roku wynosił – 147 osób 
XII 2016 roku wynosił – 174 osób 
30 VII 2017 roku          – 151 osób 
 
Zestawienie środowisk Hufca Mysłowice obecnie działających: 

1) 7 Gromada Zuchowa „Niedźwiadki Uszatki” 
2) 1 Środowiskowa Drużyna harcerska „Albatrosy” 
3) 2 Integracyjna Drużyna harcerska „Magiczni” 
4) 4 Środowiskowa Drużyna harcerska „Agricola” 
5) 16 Drużyna harcerska „Czarne Strzały…” 
6) 21 Mysłowicka Drużyna Harcerska „Ignis” 
7) 41 Drużyna harcerska „Sokoły” 
8) 14 Drużyna Harcerska „Feniks” 
9) 13 Obronna Drużyna Wędrownicza „Duchy” 

10)  5 Drużyna Wędrownicza „Niezgodni” 
 
Od ostatniego Zjazdu Hufca powstała 5DW”Niezgodni”, została rozwiązana 35 MDH 

http://www.myslowice.zhp.pl/
mailto:hufiec@myslowice.zhp.pl


„Enigma” i został rozwiązany 1 Szczep „Trójkątna Jedynka” 
W hufcu działa Klub Ratownictwa Medycznego i powstał Zespół Programowy Hufca. 
 
 
 
 
W okresie sprawozdawczym w naszym hufcu odbyły się imprezy własne dla każdego 
pionu wiekowego: 
Betlejemskie Światło Pokoju, Harcomania 2016, 2017, Zakooczenie i Rozpoczęcie 
Roku Harcerskiego, Wigilia Instruktorska, Wigilia Wędrownicza 
 
Drużyny i instruktorzy z naszego hufca brały udział w imprezach lokalnych : Wigilia 
Służb Mundurowych, 14 DH „Feniks” kiermasz świąteczny w Chełmie Śląskim, 13 DW 
„Duchy” pokazy obrone w gminie Ogrodzieniec,  otwarcie Ronda im. 
„Rotmistrza  Pileckiego”, 9 PDW „Niezgodni z Imielina na nabożeostwie za 
zaginionych i pomordowanych mieszkaoców Imielina, Klub Ratownictwa Medycznego, 
4 ŚDH „Agricola”, PGZ „Niedźwiadki Uszatki” pomagali przy Koncercie Charytatywnym, 
Dzieo Organizacji Pozarządowych 2016 i 2017 roku, 4 ŚDH „Agricola”, PGZ 
„Niedźwiadki Uszatki”, 5 DW „Niezgodni” pomoc w biegu na 24 Memoriale Jerzego 
Chromika, 1 ŚDH „Albatrosy pomoc w Młodzieżowym Biegu Przełajowym, 
uroczystości 3 Maja, 11 Listopada w Mysłowicach, Imielinie i Chełmie Śląskim, 
4 ŚDH „Agricola pomoc w 45 Mysłowickim Croosie, wystawa prac plastycznych 
z konkursu organizowanym na Harcomani 2017 w Centrum Handlowym Quick Parku 
w Mysłowicach, pomoc w organizacji  podsumowującym pikniku „Miesiąc z autyzmem” 
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, zorganizowanie gry „Jager” na 
festynie w Szkole Podstawowej nr 17 w Mysłowicach, 4 ŚDH „Agricola” pomagała i 
występowała w koncercie „Wszyscy-Dzieciom” w MOK-u w Mysłowicach, prowadzenie 
gier i zabaw z okazji dnia dziecka w Centrum Handlowym Quick Parku w Mysłowicach, 
4 ŚDH „Agricola” i 14 DH „Feniks” zorganizowali zającia dla dzieci niepełnosprawnych 
na biwaku integracyjnym w Yacht Clubie OPTY. 
 
Udział w imprezach, warsztatach, szkoleniach, kursach, naradach organizowanych przez 
Choragiew: narady komendantów i skarbników, seminaria komend, szkolenia HAL, 
Ekoaktywni, konsultacje „Systemu Pracy z Kadrą”, Pływackie Mistrzostwa 
Chorągwi w Czechowicach Dziedzicach, Gala Mistrzów Harcerstwa 
 
 
HAZ 2016 – zimowisko i kurs zastępowych w Wapienicy ośrodek Hufca Rybnik 
organizatorem zimowiska był Hufiec Mysłowice. 
- zimowisko w Podzamczu organizatorem był 1 Szczep „Trójkątna Jedynka” 
HAL 2016 – obóz w Siamoszycach ośrodek Hufca Ziemi Myszkowskiej organizatorem był 
Hufiec Mysłowice 
- obóz w Czarnej ośrodek Chorągwi Dolnośląskiej organizatorem był 1 Szczep 
„Trójkątna Jedynka” 
HAZ 2017 – zimowisko i kurs drużynowych Harcerskich i Harcerzy Starszych w 
Wapienicy ośrodek Hufca Rybnik organizatorem był Hufiec Mysłowice 
HAL 2017 – obóz w Kokotku ośrodek Hufca Bytom organizatorem był Hufiec Mysłowice 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Stopni Instruktorskich 
Komisja Stopni Instruktorskich  pracowała w składzie: 
Hm. Florian Strzemiecki - przewodniczący 
Hm. Anna Gandyk-Piszczek – zastępca przewodniczącego 
Phm. Jolanta Waźbioska - sekretarz 
Hm. Tomasz Fularski - członek 
Phm. Beata Fularska - członek 
 
Komisja Stopni Instruktorskich została zmieniona rozkazem L.10/2016 z dnia 20.10.2016r. 
Hm. Anna Gandyk- Piszczek – przewodnicząca 
Phm. Beata Fularska – zastępca przewodniczącej 
Hm. Tomasz Fularski – sekretarz 
Hm. Florian Strzemiecki – członek 
 
Komisja w okresie od 28.11.2015r. do 08.09.2017r. odbyła 10 posiedzeo na których: 
otwarto 7 prób na stopieo przewodniczki/przewodnika 
zamknięto 0 prób na stopieo przewodniczki/przewodnika 
otwarto 1 próbę na stopieo podharcmistrzyni/podharcmistrza 
otwarto 1 próbę na stopieo harcmistrzyni/harcmistrza 
 
KSI współorganizowała następujące przedsięwzięcia: 
Festiwal Kultury „Harcomania” 2016 i 2017, 
HAZ 2016 i 2017 roku 
Kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich 
Kurs przewodnikowski 
 
Członkowie KSI uczestniczyli w następujących formach kształcennia: 
Konferencje Harcmistrzowskie „Piękny umysł”-phm. Beata Fularska 
„Służba” - phm. Beata Fularska i hm. Tomasz Fularski 
Konsultacje dot. SSI – hm. Anna Gandyk-Piszczek 
Szkolenia HAL 2016 -  phm. Beata Fularska i hm. Tomasz Fularski 
Warsztaty KSI - phm. Beata Fularska i hm. Anna Gandyk-Piszczek 
Lider+ - hm. Anna Gandyk-Piszczek 
Został wdrożony nowy System Stopni Instruktorskich 
Przdłużono ważnośd Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej do 27.02.20120 roku dla 
hm. Anny Gandyk-Piszczek 
 
Kształcenie 
W 2016 roku wspólnie z hufcem Sosnowiec i ZZK Dąbrowa Górnicza były organizowane 
kursy drużynowych zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich, przewodnikowski, 



Warsztaty Opiekunów Prób, szkolenie Lider+ III edycja. 
 
Kwatermistrzostwo 
 
Została przeprowadzona inwentaryzacja. Powołano trzyosobowy Zespół 
Kwatermistrzowski. Zostały wypożyczone namioty, kanadyjki, materace na Światowe Dni 
Młodzieży. Na bieżąco jest wypożyczany sprzęt turystyczny dla drużyn. Zespół 
Kwatermistrzowski zabezpiecza w potrzebny sprzęt i materiały programowe na obozy, 
zimowiska, imprezy hufcowe. 
 
 
 
 Finanse 
             
1/ sprawozdanie finansowe przychodów i wydatków 
 
Przychody z działalności gospodarczej hufca 
 
W 2015 – 3.523,42 zł netto (11-12.2015) łącznie 2015 - 4.233,42 zł netto. 
‘’Akcja Znicz „ 31.10.2015 – 01.11.2015 sprzedaż zniczy przy cmentarzu ul. Mikołowska w 
Mysłowicach , przy cmentarzu ul. Hlonda w Mysłowicach i przy cmentarzu w Imielinie – zysk dla 
hufca z akcji 3.523,42 zł netto, kwota 700,00 zł netto za usługę prowadzenia animacji dla MOSiR w 
Mysłowicach. 
 
W 2016 – 4.245,21 zł netto 
‘’Akcja Znicz „ 29.10.2016 - 01.11.2016 sprzedaż zniczy przy cmentarzu ul. Mikołowska w 
Mysłowicach i przy cmentarzu ul. Hlonda w Mysłowicach – zysk dla hufca z akcji 3.445,21 zł netto, 
kwota 800,00 zł netto za usługę prowadzenia animacji dla MOSiR w Mysłowicach. 
 
W 2017 – 813,01 zł netto (do 31.08.2017)  
Kwota 813,01 zł netto za usługę prowadzenia animacji dla MOSiR w Mysłowicach. 
 
Przychody hufca ze zbiórek publicznych 
 
2015 – 10.592,33 zł (11-12.2015) łącznie 2015 - 35.744,50 zł 
2016 – 776,83 zł 
2017 – 198,32 zł (do 31.08.2017) 
 
 
Przychody hufca z dotacji 
 
2015 – Brak (11-12.2015) łącznie 2015 - 15.350,00 zł 
WFOŚ HAL 2015 w kwocie 5850,00, Urząd Miasta Mysłowice w kwocie 4.500,00 na HAL 2015 –
profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa , Urząd Miasta Mysłowice w kwocie 5.000,00 na 
organizację harcerskiego Startu 2015 „Ziarnko do ziarnka – czyli rewitalizacja społeczna 
mieszkaoców dzielnicy Piasek metodą harcerską ‘’. 
 
2016 – 21.600,00 zł 
WFOŚ HAZ 2016 w kwocie 2.500,00 zł, WFOŚ HAL 2016 w kwocie 9.100,00 zł, Urząd Miasta 



Mysłowice w kwocie 10.000,00 na HAL 2016 –profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. 
 
2017 – ok. 19.350,00 (ok. 10.350,00 za HAL jeszcze nie rozliczone) 
WFOŚ HAZ 2017 w kwocie 9.000,00 zł, WFOŚ HAL 2016 w kwocie 10.350,00 zł nie potwierdzone 
jeszcze, data rozliczenia na 11.09.2017) 
 
 
Wydatki hufca  
 
2015 – 191.263,24 zł (wraz z HAZ i HAL 2017, do zjazdu 11.2015 kosztów było 177.638,76 zł) 
2016 – 139.078,91 zł wraz z HAL HAZ 2017) 
2017 – 48.024,52 zł ( do 31.08.2017 wraz z HAZ 2017) 
 
W podanych wyżej zestawieniach kosztów podane są koszty łącznie z kosztami HAL, HAZ, biwaków i 
kosztów działalności hufca : wyżywienie ,transport , ubezpieczenie, usługi obce, koszty imprez 
hufcowych, prowizje bankowe, zakupy materiałów, zakupy mundurów, materiały programowe, 
materiały do akcji zarobkowych, tonery, dorobienie kluczy, transport, paliwo, wyrób pieczątek, 
nagrody, leki, umowy o dzieło, koszulki, plakietki, koszty adwokata. 
 
 
Współfinansowanie 
 

 
Rok 

 
Saldo 

Współfinansowanie nali-
czone 

 kompensata 

BO - 4.536,35 -  - 

2015 -4.536,35 3.112,50  - 

2016 -7.648,85 4.337,50  11.986,35 

2017 0,00 3.553,13  - 

 
3.553,13 

Do rozliczenia kompensatą 
do kooca 2017 

  

 
2/ wykorzystanie składek i środków z 1% 
 
2015 – 628,70 zł 
2016 – 1.168,90 zł (wykorzystanie zebranych kwot z 1% to 482,77 zł) 
2017 – nie przekazany jeszcze 
 
 
3/ praca ze składką członkowską 
 

Rok Saldo 
Składki naliczone 

dla Hufca Mysłowi-
ce 

Składki wpłacone 
do Chorągwi 

Składki umo-
rzone 

BO     

2015 - 6.650,40 2.534,40 3.520,60 - 

2016 - 5.664,20 4.500,00 4.500,00 1.664,20 

2017  - 4.000,00 2.282,40 2.282,40 - 

 - 4.000,00    



 
Uwagi – składki za rok 2017 dotyczą 2 pierwszych kwartałów 
Kwota zaległości wobec Chorągwi Śląskiej do 31.08.2017 wynosi 4.000,00 zł 
Składki nie podlegają żadnym kompensatom. 
 
 
4/ majątek – środki trwałe i niskocenne składniki rzeczowe 
 
Środki trwałe  
Hufiec Mysłowice nie posiada środków trwałych. 
 
Niskocenne składniki rzeczowe 
 

  BO      

ROK  6.888,89  Zakup  Umorzenie  

2015  6.888,89  1.503,15  - Krzesła, stolik 

2016  8.392,04  2.312,90  955,28 Komputer laminarka 

2017  9.749,66  2.517,00  - Projektor, meble 

  12.266,66      

 
Uwagi – 2015 zakup niskocennych składników majątkowych do 10.2015 tj. 855,94 zł,  
2015 zakup niskocennych składników majątkowych 11-12.2015 647,21 zł 
 
5/ działalnośd bazy obozowej – ośrodka 
Hufiec Mysłowice nie posiada własnej bazy obozowej. 
 
6/ prace gospodarcze w hufcu 
W 2015 roku został przeprowadzony częściowy remont biura hufca  – prace malarskie , zakup 
nowych mebli, krzeseł, rolet, lamp. W roku 2016-2017 nie przeprowadzano większych prac 
remontowych i gospodarczych w hufcu. 
 
7/ ocena działalności finansowej drużyn i innych jednostek w hufcu 
Największą działalnośd finansową w hufcu do kooca 2015 roku prowadził szczep 1MS „Trójkątna 
Jedynka”, który organizował wyjazdy na Intercamp , biwaki, prowadził zbiórki publiczne. W roku 
2016 szczep został rozwiązany na podstawie rozkazu komendanta Hufca Mysłowice. 
Inne drużyny hufca pojedynczo podejmują działania organizacyjne i finansowe. 
Najbardziej samodzielną drużyną jest 4 ŚDH „Agricola”- organizuje biwaki, podejmuje się również 
zbiórki publicznej od 2015 r. 
4 ŚDH „ Agricola” oraz 7MGZ „Niedźwiadki Uszatki”  podejmują się samodzielnie działalności 
gospodarczej jako jedyne pod tym względem jednostki w hufcu - prowadzenie animacji dla MOSiR 
w Mysłowicach . 
 
 8/ HAL i HAZ- zorganizowane formy wypoczynku , ich atrakcyjnośd , miejsca , komendanci , ilośd 
uczestników 
Ze względu większą niż wcześniej ilośd zuchów i harcerzy młodszych wybieraliśmy bazy położone 
dosyd blisko, na terenie województwa śląskiego. Na pięd wyjazdów 4 odbyły się w ośrodkach 
hufców Chorągwi Śląskiej. 
 



2016  
 
HAZ – Wapienica 13.02.2016 – 19.02.2016 
Baza Hufca Rybnik, koszt zimowiska 400,00 zł harcerze, kursanci 420,00 zł, niezrzeszeni 450,00 zł 
Komendant zimowiska hm. Anna Gandyk-Piszczek, dokumentacja finansowa rozliczona w terminie. 
Pozyskana dotacja na obóz - WFOŚ w kwocie 2.500,00 zł. 
 
 
HAL- Siamoszyce 25.07.2016 – 07.08.2016 
Baza Hufca Ziemi Myszkowskiej, ilośd uczestników wraz z kadrą to 86 osób, koszt harcerze 1.000,00 
zł, niezrzeszeni 1.100,00 zł. 
Komendant zgrupowania hm. Joanna Muniowska, dokumentacja finansowa rozliczona w terminie. 
Pozyskana dotacja na obóz- WFOŚ w kwocie 9.100,00 zł, z Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 
10.000,00 zł . 
 
HAL – Czarna 08.08.2016 – 22.08.2016  
Baza Chorągwi Dolnośląskiej, ilośd uczestników wraz z kadrą to 40 osób, koszt obozu harcerze 
850,00 zł, niezrzeszeni 950,00 zł.  
Komendant obozu phm. Beata Fularska, dokumentacja finansowa rozliczona w terminie. 
 
2017 
 
HAZ – Wapienica  13.01.2017 – 19.01.2017 
Baza Hufca Rybnik, ilośd uczestników wraz z kadrą to 71 osób, koszt zimowiska harcerze 550,00 zł, 
niezrzeszeni 600,00 zł. 
Komendant zimowiska hm. Anna Gandyk-Piszczek, dokumentacja finansowa rozliczona w terminie. 
Pozyskana dotacja na obóz WFOŚ w kwocie 9.000,00 zł. 
 
HAL – Kokotek 11.08.2017 – 24.08.2017 
Baza Hufca Bytom, ilośd uczestników wraz z kadrą 47 osób, koszt obozu 1.100,00  dla harcerzy i 
zuchów i 1.200,00 dla niezrzeszonych. 
Komendant obozu pwd. Michał Grzeszkowiak, obóz finansowo nie rozliczony termin 11.09.2017. 
Pozyskana dotacja na obóz - WFOŚ  to przewidywana kwota 10.350,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


