Warszawa, dn. 27 września 2019 r.

Opinia Komendy Chorągwi na temat bieżącej pracy i sprawozdania
Komendy Hufca Nowy Dwór Mazowiecki za okres 2015-2019
Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki działa na terenie gmin Izabelin, Łomianki, Nasielsk, Zakroczym,
Czosnów, Leoncin, Pomiechówek oraz Nowy Dwór Mazowiecki. W ciągu 4 lat nie zmienił się obszar
działania hufca.
Nowy Dwór Mazowiecki jest hufcem spełniającym kryteria instrukcji działania hufca.
Hufiec liczy obecnie 499 członków (stan na 1 września 2019). W okresie 2015-2019
nastąpił wzrost liczebny o około 60 osób (433 osoby – stan na 1 października 2015).
Hufiec organizuje regularnie obozy i zimowiska podczas HALiZ. Praca oraz organizacja
podczas HALiZ oceniana jest pozytywnie. W opinii Pełnomocniczki ds. HALiZ jedno ze
środowisk w Hufcu Nowy Dwór Mazowiecki było rekordzistą, jeśli chodzi o ilość
składanych dokumentów. Zdarza się, że wciąż, mimo licznych próśb ze
strony chorągwianego zespołu ds. HALiZ, stosowane są nieaktualne już wzory
dokumentów. Uczestnictwo w HALiZ na przestrzeni kadencji zmniejszyło się liczebnie.
Nie znamy przyczyny tego stanu rzeczy.
Od początku 2017 r. hufiec przekazuje systematycznie do biura chorągwi dokumenty
statutowe (rozkazy, uchwały, decyzje, protokoły ze zbiórek komendy hufca). Wcześniej
były z tym problemy.
Przedstawiciele Komendy Hufca uczestniczyli w większości spotkań i odpraw
adresowanych dla członków komend, są w bieżącym kontakcie z Komendą Chorągwi, nie
ma także problemów z komunikacją.
Dokumentacja finansowa hufca jest i była prowadzona dobrze, a do księgowości
chorągwianej trafia terminowo. Praca skarbniczki jest oceniana przez księgowość
chorągwianą jako wzorcowa. W opinii Skarbnika Chorągwi w dziedzinie finansów w hufcu
nie było większych problemów z wyjątkiem rozliczeń środowiska 444. W styczniu 2019
ustalono ponownie zasady współpracy środowiska z hufcem, jednakże w tym zadaniu
nadal potrzebna jest praca z kadrą.
Aktywność Hufca na arenie Chorągwi nie jest bardzo duża. Wynika to być może, ze
skupienia się Komendy Hufca na działaniach wewnętrznych.

Z informacji od Komendy Hufca wynika, iż w hufcu rozwija się wsparcie drużyn oraz że
wszyscy drużynowi są przeszkoleni do funkcji i są instruktorami lub mają otwarte próby
przewodnikowskie. To w naszej ocenie bardzo duży sukces.
Liczymy na to, że pomysł na hufiec i działania komendy w obszarze wsparcia
drużynowych przełożą się na rozwój liczebny hufca i jakość pracy drużyn w następnej
kadencji.
Hufiec od połowy kadencji posiada Zespół Kadry Kształcącej samodzielnie prowadzący
szkolenie przyszłych przewodników i drużynowych. Na uwagę zasługuje fakt, że
pomiędzy kursami duża jest aktywność kształceniowa zespołu - regularnie organizowane
są warsztaty repertuarowe. Formy hufcowe regularnie zgłaszane są do akredytacji Szkoły
Instruktorskiej. Wyzwaniem dla hufca było uzupełnienie przeszkolenia kadry
drużynowych - ten proces zakończył się pozytywnie.
Obecnie Komisja Stopni w Hufcu Nowy Dwór Mazowiecki jest komisją, powołaną 26 maja
2017r. Pomimo całkowitej zmiany składu zachowała uprawnienia do prowadzenia prób
podharcmistrzowskich. Zarówno poprzednia jak i obecna KSI starała się prowadzić
warsztaty dla opiekunów prób. Chorągwiana KSI wspierała działania KSI Nowy Dwór
Mazowiecki, zwłaszcza na polu prowadzenia warsztatów, wprowadzania obrzędowości i
liczy na systematyczne uczestnictwo w formach wzbogacających wiedzę i warsztat
członków KSI oraz opiekunów prób w środowisku instruktorskim hufca. W latach 20152019 otwarto 33 próby przewodnikowskie i 8 podharcmistrzowskich, pozytywnie
zamknięto 13 przewodnikowskich i 6 podharcmistrzowskich. To o 30% więcej niż w
poprzedniej kadencji.
Bardzo wysoko oceniana jest przez nas praca hufca z partnerami samorządowymi i
lokalnymi. Współpraca z miastem Nowy Dwór Mazowiecki jest jednym z najlepszych
przykładów budowania relacji samorząd – ZHP w naszej chorągwi.
Ogólna ocena hufca, wynikająca ze sprawozdania Komendy Hufca oraz bieżącej
współpracy z Komendą Chorągwi jest pozytywna. W Hufcu uporządkowano systemowo
sprawy, które były niepoukładane przez wiele lat i wiele kadencji. Wymagało to
mrówczej i cierpliwej pracy Komendy Hufca pod wodzą Komendanta i pracy kadry hufca.
W niniejszej opinii nie odnieśliśmy się do wszystkich obszarów działania hufca (np.
kwatermistrzostwo, program), gdyż zostały one szczegółowo opisane w sprawozdaniu, a
nasza ocena realizacji tych zadań jest zbieżna z oceną komendy hufca. Gratulujemy
dobrej kadencji.
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Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP

