
 
 1 

 

 
Małopolski Biuletyn Informacyjny 

 
O k r ę g u  M a ł o p o l s k i e g o  Z w i ą z k u  H a r c e r s t w a  R z e c z y p o s p o l i t e j  

 
 

 

 
 

 
Nr  43. 19 kwietnia 2016 r. 

Co w tym numerze? 

 

W tym numerze: 
- Zmarł dh hm Jacek Godyń HR 

- Zakresy obowiązków członków Zarządu Okręgu 
- Zgłoszenia biwaków 

- Nowy numer konta Okręgu Małopolskiego ZHR 

- Sklep WATRA – prośba 
- Ogłoszenie o pracy 

- Remonty harcówek Małopolskiego Okręgu ZHR - wniosek o dofinansowanie na rok 2016 
- NRH Panel historyczny 

- Dotacje ZHR 
- Prenumerata MBI 

- Faktury 

Zmarł dh hm Jacek Godyń 

HR 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

odszedł na wieczną wartę śp. dh hm. Jacek Godyń HR. 

Zakresy obowiązków 

członków Zarządu 
Okręgu 

Czy zdarza Ci się, że masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić? Poniżej 

przedstawiamy Zakresy obowiązków Zarządu Okręgu, czyli informację o tym, kto czym 
zajmuje się w Okręgu. 

 
Paweł Pająk – Przewodniczący Zarządu – pawelpajak@gmail.com 

 
Zakres czynności: 

a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 

jednostek. 
b. Reprezentowanie Okręgu w Radzie Naczelnej. 

c. Organizowanie i nadzorowanie pracy Zarządu, w tym zwoływanie posiedzeń                        

i przewodniczenie im oraz przygotowywanie materiałów. 
d. Nadzorowanie realizacji zadań Zarządu Okręgu. 

e. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 
f. Animowanie działań i kontaktów wewnętrznych. 

g. Współpraca z Komisją Rewizyjną Okręgu. 
h. Współpraca z Obwodami. 

i. Współpraca z HOPR. 
j. Nadzór nad pracą biura Okręgu. 

k. Dysponowanie lokalem Okręgu. 

l. Nadzór nad AL i AZ 
m. Szkolenia kwatermistrzowskie 

 

Jarosław Baran – Wiceprzewodniczący Zarządu - 
jb@mojekorzenie.net 

 
Zakres czynności: 

a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 
jednostek. 

b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 
c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 

d. Animowanie kontaktów zewnętrznych 
e. Pilotowanie remontów harcówek i lokalu Okręgu. 

mailto:pawelpajak@gmail.com
mailto:jb@mojekorzenie.net


 
 2 

Krzysztof Heilman – Skarbnik Zarządu – zhromkh@gmail.com 
 

Zakres czynności: 
a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 

jednostek. 
b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 

c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 
d. Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową Okręgu 

e. Przygotowanie projektu budżetu 

f. Kontrola realizacji budżetu przez Okręg 
g. Nadzór finansowy nad działaniami jednostek Okręgu 

h. Współpraca ze Skarbnikiem ZHR i skarbnikami chorągwi 
i. Pilotowanie sprawa związanych z ubezpieczeniami (osób i mienia) 

j. Współpraca z Kwatermistrzami Szczepów, Skarbnikami Obwodów/Hufców                          
i Skarbnikami drużyn samodzielnych 

k. Nadzór nad składkami członkowskimi i instruktorskimi Okręgu 
l. Nadzorowanie wykorzystania telefonów służbowych. 

 

Ewa Żuławska – Okręgowa Przewodnicząca KPH - 
zulawska@interia.pl 

 
Zakres czynności: 

a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 
jednostek. 

b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 

c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 
d. Współpraca z KPH i członkami współdziałającymi przy jednostkach i przy Okręgu. 

e. Animowania nowych KPH. 
f. Prowadzenie rejestru członków współdziałających i KPH. 

 

Małgorzata Wczelik – Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek 
- mlp.komendantka@zhr.pl 

 
Zakres czynności: 

a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 
jednostek. 

b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 
c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 

d. Wspieranie Zarządu w realizacji zadań Okręgu poprzez działania Chorągwi. 

e. Realizacja w Chorągwi ustaleń Zarządu. 
 

Jarosław Kuczaj – Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy - 
mlp.komendant@zhr.pl 

 

Zakres czynności: 
a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 

jednostek. 
b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 

c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 
d. Wspieranie Zarządu w realizacji zadań Okręgu poprzez działania Chorągwi. 

e. Realizacja w Chorągwi ustaleń Zarządu. 
 

Malwina Birczyńska – Członek Zarządu - 
malwinabirczynska@gmail.com 

 

Zakres czynności: 
a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 

jednostek. 
b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 

c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 

d. Prowadzenie bazy jednostek Okręgu:  szczepów i drużyn samodzielnych. 
e. Współpraca ze szczepami i drużynami samodzielnymi oraz organizowanie spotkań z 

mailto:zhromkh@gmail.com
mailto:zulawska@interia.pl
mailto:mlp.komendantka@zhr.pl
mailto:mlp.komendant@zhr.pl
mailto:malwinabirczynska@gmail.com
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w/w jednostkami. 

f. Pilotowanie i koordynowanie przekazywania jednostek oraz prowadzenie odpowiedniej 

dokumentacji. 
g. Nadzór nad terminowym wywiązywaniem się jednostek z oddawania dokumentacji. 

 

Paulina Łabuzek – Członek Zarządu - paulina.labuzek@gmail.com 
 

Zakres czynności: 

a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 

jednostek. 
b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 

c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 
d. Przygotowanie i organizacja kursów wychowawców i kierowników. 

e. Aktywne działania w referacie ALiZ 
f. Współpraca z zespołem prasowym Okręgu 

g. Animowanie kontaktów zewnętrznych. 
h. Tablice Okręgu. 

i. Nadzór nad wydawaniem MBI. 

 

Łukasz Brzeziński – Członek Zarządu - luk.brzezinski@gmail.com 
 

Zakres czynności: 

a. Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych 
jednostek. 

b. Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego. 

c. Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego. 
d. Opracowywanie zadań i protokołów po posiedzeniach Zarządu i pilnowanie ich 

dokumentowania. 
e. Przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia zarządu i opracowywanie po 

posiedzeniach oraz pilnowanie ich dokumentowania. 
f. Prowadzenie bazy aktywności członków zarządu. 

g. Prowadzenie inwentaryzacji Okręgu. 
h. Przygotowanie i organizacja Okręgowej Konferencji Wyborczej. 

i.  

Zgłoszenia biwaków Instrukcja organizacji biwaków: 

1. Napisz i zatwierdź u przełożonego/nej planu pracy biwaku. 
2. Upewnij się, że posiadasz odpowiednią kadrę na wyjazd  

(w przypadku harcerek: komendantka- instruktorka w stopniu co najmniej pwd. lub 
pełnoletnia drużynowa jednostki powołana na funkcję rozkazem,  

w przypadku harcerzy: komendant- instruktor w stopniu co najmniej pwd. 

oraz odpowiednia ilość wychowawców: 
- 1 opiekun na 15 zuchenek/ zuchów, 

- 1 opiekun na 20 harcerek/ harcerzy). 
3. Dokładnie wypełnij i wydrukuj druk (Bi-R). 

4. Zbierz podpisy komendanta/tki i wszystkich wychowawców. 
5. Zrób skan wypełnionego druku. 

6. Wyślij skan na adres: mlp.referataliz@zhr.pl (z kopią do przełożonego/nej) najpóźniej 6 

dni przed rozpoczęciem biwaku. 
7. Jeżeli wychowawcy nie są instruktorami bądź drużynowymi zadbaj o dodatkowe 

ubezpieczenie OC dla nich. 
 

Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania do Okręgu wszystkich akcji 
harcerskich (zastępów, drużyn, szczepów itd.) trwających powyżej 24 godzin. Zgłoszenie 

akcji jest jedynym potwierdzeniem jej harcerskiego statusu, co oznacza, że jedynie te 
akcje, o których zostanie powiadomiony Okręg poprzez raport biwakowy podlegają 

ubezpieczeniu (zarówno NNW uczestników i kadry, jak i OC wychowawców). 

 
phm. Paulina Łabuzek HR 

Nowy numer konta 

Okręgu Małopolskiego 

ZHR 

Informujemy, że Okręg Małopolski posiada nowe konto bankowe.  

Credit Agricole nr 30 1940 1076 3159 7414 0000 0000 

Wszelkie wpłaty prosimy przekazywać na powyższy numer konta. Stare konto bankowe – 

Deutsche Bank jest już nieaktywne. 

mailto:paulina.labuzek@gmail.com
mailto:luk.brzezinski@gmail.com
mailto:mlp.referataliz@zhr.pl


 
 4 

Sklep WATRA - prośba Czuwaj ! 

 

W związku z wznowieniem wydania śpiewnika harcerskiego WATRA sygnowanego przez 
ZHR Okręg Małopolski , załoga sklepu harcerskiego WATRA informuję, że: 

 
Każdy szczepowa/szczepowy lub drużynowa/drużynowy drużyny samodzielnej, która do 

dnia 30 kwietnia 2016 roku dostarczy do siedziby sklepu przy ul. Grzegórzeckiej informację 
na temat swojego środowiska tj. rodzaj umundurowania obowiązujący w drużynach, ich 

numery, barwy, nazwy oraz rejon działania otrzyma od Nas 2 egzemplarze nowo wydanego 
śpiewnika harcerskiego WATRA :) 

 

Ww. informację pomogą Nam oraz rodzicom Waszych zuchów i harcerzy w doborze 
odpowiedniego umundurowania. 

 
P.S. Informację bardzo prosimy o przekazywanie według następującego wzoru: 

1. NAZWA SZCZEPU/ DRUŻYNY SAMODZIELNEJ 
2. NUMER SZCZEPU/ DRUŻYNY SAMODZIELNEJ 

3. PATRON/ BOHATER 
4. REJON DZIAŁANIA (w jakiej szkole działacie) 

5. OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMUNDUROWANIA W DRUŻYNACH DZIAŁAJĄCYCH W SZCZEPIE 

Z DODATKAMI (nakrycia głowy?, sztuce?, wyłogi?, pierścienie?, sznury?, inne informacje 
pomocne w doborze umundurowania) 

6. NUMERY DRUŻYN DZIAŁAJĄCYCH W SZCZEPIE WRAZ Z ICH NAZWAMI 
7. BARWY DRUŻYN DZIAŁAJĄCYCH W SZCZEPIE 

8. DANE KONTAKTOWE (mile widziany email oraz adres strony internetowej) 
9. INNE UWAGI, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE, ŻEBYŚMY PRZEKAZYWALI RODZICOM WASZYCH 

ZUCHÓW/ HARCERZY 

Ogłoszenie o pracy Druhny i druhowie - szukamy sprzedawcy do naszego sklepu harcerskiego 

WATRA na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie !!! 

 

Do Twojego zakresu obowiązków będzie należała bieżąca obsługa klientów w sklepie 

stacjonarnym oraz prowadzenie sprzedaży w sklepie internetowym. 

 

Zadania, które na Ciebie czekają to: 

• bezpośrednia obsługa klienta 

• obsługa kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego 

• dbanie o porządek 

• wprowadzanie produktów do sklepu www 

• realizacja poszczególnych etapów zamówienia, czyli m.in. prowadzenie 

korespondencji mailowej, obsługa telefoniczna, pakowanie i wysyłanie zamówień 

 

Oczekujemy: 

• śmiałości w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi 

• umiejętności komunikacyjnych i zaangażowania 

• dobrej znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) i swobodnej obsługi 

komputera 

• znajomości poprawnej polszczyzny 

• znajomości języka angielskiego, która pozwoli na podstawową komunikację 

• uczciwości 

• dobrej organizacji czasu pracy 

 

Mile widzimy: 

• harcerzy i harcerki, miłośników turystyki i militariów 

• doświadczenie na podobnym stanowisku 

• studentów zaocznych 

• studentów dziennych z elastycznym planem zajęć 

• znajomość programu Subiekt 

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Oferujemy elastyczny czas pracy. 
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Czekamy na zwięzłe CV i list motywacyjny (napisz dosłownie kilka zdań o 

sobie), opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U .z 2014 r., poz. 

1182 ze zm.)." 

  

Wyślij je na adres: sklep@sklepharcerski.pl. 

Kontakt telefoniczny: 508 54 54 61 w godzinach 11:00-18:00. 

Remonty harcówek 

Małopolskiego Okręgu 
ZHR - wniosek o 

dofinansowanie na rok 

2016 

Jak co roku, także i w tym, Urząd Miasta Krakowa przeznaczył w budżecie miasta pewną 

kwotę na remonty naszych harcówek. Formularz ten ma za zadanie zebrać informacje o 

najpilniejszych potrzebach w tym zakresie. Proszę o, w miarę możliwości, dokładne 

wypełnienie formularza. Termin ostateczny nadsyłania wniosku to 29 kwietnia 2016r. W 

razie wątpliwości, informacji udziela bezpośrednio biuro Okręgu lub Jarosław Baran 

(jb@mojekorzenie.net, tel. 509813321). Wszystkie pola konieczne do wypełnienia 

oznaczone są gwiazdkami. 

https://docs.google.com/forms/d/1URZ02zQ0KRqGx0YM2QgBqgU0Ib_y8tl4ffqP2-

uf8qY/viewform 

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu 

Jarosław Baran 

NRH Panel Historyczny Lublin, dnia 23 kwietnia 2016 r. 

J a w n e 

Egz. nr .......01.... 
Niezależny 

Ruch 
Harcerski 

W sobotę 23 kwietnia o godzinie 10.00 
w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie ul. Szewska 2 

(sala Biura Edukacji Publicznej) odbędzie się otwarty panel 
historyczny pod tytułem: 

3 5 R o c z n i c a P o w o ł a n i a 

Ni e z a l e ż n e g o Ru c h u H a r c e r s k i e g o 
Dyskusja odbędzie się w blokach tematycznych: 

✗ Ruch Harcerski w Polsce 1956-1979 walka o przetrwanie 

✗ Znaczenie Niezależnego Ruchu Harcerskiego na tle Harcerstwa lat 

1980-1981 

✗ Niezależne organizacje harcerskie w latach 1982-1989 

✗ Powołanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Prowadzącym spotkanie będzie 

prof. dr hab. hm Marek Wierzbicki 

S E R D E C Z N I E Z AP R A S Z A M Y 
I P N / Z H R K I H S U L I M A / H A R C E R S K I K O R P U S K A D E T Ó W 

Dotacje ZHR Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza 2 

edycję konkursu ofert na 2016 rok na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie 
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert: 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i 

upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o 
ofiarach wojny i okresu powojennego. 

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form 
działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób 

związanych z tymi wydarzeniami. 

3. Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i 
upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach 

wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem realizacji filmów i notacji filmowych). 
Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu powyższych 

zadań.  
  

Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji 
zadania. 

mailto:jb@mojekorzenie.net
https://docs.google.com/forms/d/1URZ02zQ0KRqGx0YM2QgBqgU0Ib_y8tl4ffqP2-uf8qY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1URZ02zQ0KRqGx0YM2QgBqgU0Ib_y8tl4ffqP2-uf8qY/viewform
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Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, 

odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację (wzór w załączniku). 

  
Podmiot składający ofertę dotyczącą: 

a) publikacji, dołącza maszynopis pracy oraz oświadczenie potwierdzające, że jest to 
pierwsze w Polsce wydanie książki; 

b) wystawy, medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt 
wystawy, projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy 

itd.) wraz z opinią Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pisemną zgodą dysponenta 
terenu. 

W odniesieniu do ofert dotyczących zadań realizowanych poza granicami kraju, wymagana 

jest opinia na temat przedsięwzięć od ambasady albo konsulatu RP.  
  

Pełny komunikat: 
http://www.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,2016,rok,1484.html#content 

oferty do Naczelnictwa proszę przesyłać do 28 kwietnia 2016 r. 
  

Pozdrawiam serdecznie! 
Wojciech Stanek 

Wydział Finansowy ZHR - Dotacje 

tel. 022-629 12 39 
dotacje@zhr.pl 

 

Pola Nadziei Przypominamy, że do 22 maja 2016 r. trwa akcja Pola Nadziei. Hospicjum liczy na naszą 

pomoc! W załączniku do MBI przesyłamy aktualną listę dostępnych Kościołów, w których 
można przeprowadzać kwesty. 

Jednostki, które chciałyby zaangażować się w akcję proszę o zgłoszenie się na adres: 
malopolska@zhr.pl 

Prenumerata MBI Chciałbyś otrzymywać MBI na swój adres e-mail? Napisz prośbę na adres 
malopolska.mbi@gmail.com 

Faktury W biurze okręgu czekają na odbiór następujące faktury: 

Lp Od kogo Zakupione rzeczy Wartość brutto 

1 Pizzeria Mamma Mia Pizza 65,00 zł 

2 Leroy Merlin 
Rynna, rura, żarówka, toaleta 

drewniana, dostawa 
520,24 zł 

3 Rafał Dobrzański Karmello standard mix 47,98 zł 

4 Retip Waligóra Siekiera 1780,00 zł 

5 King Trans Przewóz do Murzasichle 1000,00 zł 

6 Bar mleczny „U mamy” Zupa, drugie danie, dodatki 93,50 zł 

7 Pauza In Garden Usługa gastronomiczna 72,00 zł 

8 Żaglownia Zaliczka na fok 136,80 zł 
 

 Redakcja numeru 

 

Ewa Siemianowska 

Okręg Małopolski ZHR 
 

ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków, tel. 12 4217659, malopolska@zhr.pl  
www.malopolska.zhr.pl, www.facebook.com/malopolski.zhr  

 

http://www.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,2016,rok,1484.html#content
mailto:dotacje@zhr.pl
mailto:malopolska@zhr.pl
http://www.malopolska.zhr.pl/
http://www.facebook.com/malopolski.zhr

