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Uzasadnienie decyzji o utworzeniu hufca ZHP w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

1. Podstawy formalne i dokumentacja
1.1. Podstawę formalną decyzji Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP o utworzeniu Hufca ZHP

Warszawa Wawer (zwanego dalej Hufcem Wawer) stanowi par. 33 ust. 3 Statutu Związku
Harcerstwa Polskiego, który mówi, że „Hufiec tworzy komenda chorągwi, po zasięgnięciu
opinii zainteresowanych środowisk, wyznaczając jego obszar działania i siedzibę władz.”
1.2. Tworząc Hufiec Wawer, komenda chorągwi odwołuje się do pkt. 8 instrukcji pn. „Zasady

tworzenia

i działania hufca ZHP”, który mówi, że „Z inicjatywą utworzenia hufca może

wystąpić komenda chorągwi. Wówczas postanowienia pkt. 3-7 stosuje się odpowiednio.”
1.3. Inicjatywa komendy chorągwi utworzenia Hufca Wawer wynikła bezpośrednio z inicjatywy

zgłoszonej przez instruktorów oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie, którzy wyrazili
wolę stworzenia takiego hufca i przynależności do niego. Wola ta została wyrażona we
wniosku złożonym w sekretariacie komendy chorągwi w dniu 31 stycznia 2013 r.
1.4. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1.3 uzasadnienia, podpisanego przez 17 instruktorów,

dołączone zostały:
a.

uzasadnienie potrzeby powołania hufca,

b.

projekt programu rozwoju hufca,

c.

wykaz kadry mającej tworzyć hufiec,

d.

wykaz sprzętu obozowo-biwakowego.

1.1. Dokumentem uzupełniającym wniosek jest deklaracja burmistrza Dzielnicy Wawer, p.

Jolanty Kaczorowskiej o dołożeniu starań w udostępnieniu pomieszczenia biurowego z
przeznaczeniem na siedzibę hufca (pismo datowane na 6 marca 2013 r.).
1.2. W odpowiedzi na złożony wniosek do komendy chorągwi trafiły:

a.

oświadczenie (datowane na dzień 21 marca 2013 r.) komendy Hufca ZHP Warszawa
Praga Południe na inicjatywę utworzenia Hufca Wawer, wyrażające sprzeciw wobec tej
inicjatywy,

b.

szereg pism wyrażających brak woli przystąpienia do Hufca Wawer złożonych przez
funkcyjnych środowisk: 13 WDH, 244 WDH, 422 WHD NS, Szczep 419 WDHiZ, 162 WDH.

1.3. W odpowiedzi na wniosek o powołanie Hufca Wawer, Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP

wydawała stanowisko (pismo datowane na 29 marca 2013 r.) potwierdzające spełnienie
kluczowych warunków formalnych do powołania hufca ZHP. Stanowisko zawierało także
listę niezbędnych uzupełnień.
1

Załącznik do uchwały Komendy Stołecznej ZHP
nr 36 z dnia 20 czerwca 2013 r.
1.4. W odpowiedzi na stanowisko komendy chorągwi, komenda Hufca ZHP Warszawa Praga

Południe wystosowała odpowiedź (datowaną na dzień 8 kwietnia 2013 r.) podtrzymującą
sprzeciw wobec utworzenia Hufca Wawer i wzywającą do wyjaśnienia powodów, dla których
wniosek o powołanie Hufca Wawer został uznany przez komendę chorągwi za poprawny
formalnie.
1.5. Komenda chorągwi skierowała do komendy Hufca ZHP Warszawa Praga Południe

odpowiedź, wyjaśniając, że złożonego wniosku nie uznała za formalnie poprawny, a jedynie
potwierdziła spełnienie kluczowych warunków formalnych do powołania hufca, określonych
w odpowiedniej instrukcji.

2.

Działania podjęte przez komendę chorągwi
2.1. Komendant chorągwi wyznaczył hm. Marcina Adamskiego, członka komendy chorągwi, do

pilotowania działań, o których mowa w punkcie 2.1.
2.2. Działając na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt. 1.3, komenda chorągwi podjęła

szereg spotkań mających na celu zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk w tym:
a.

komendy Hufca ZHP Warszawa Praga Południe,

b.

kadry wnioskującej o powołanie hufca.

2.3. Komenda chorągwi odbyła trzy oficjalne spotkania z przedstawicielami komendy Hufca ZHP

Warszawa Praga Południe, z toku których ustalono listę merytorycznych argumentów
przeciw utworzeniu Hufca Wawer:
a.

inicjatywa powołania Hufca Wawer jest przejawem osobistych ambicji zaledwie kilku
instruktorów ją reprezentujących,

b.

nieprzygotowanie instruktorskie i zbyt mała liczba instruktorów gotowych do tworzenia
struktur hufca,

c.

brak zgody części środowisk działających na terenie Dzielnicy Wawer na wstąpienie do
Hufca Wawer,

d.

wątpliwość dotycząca postawy harcerskiej części kadry.

2.4. Komenda chorągwi odbyła pięć spotkań z instruktorami i kadrą wnioskującymi o utworzenia

Hufca Wawer celem weryfikacji informacji zawartych w złożonym wniosku oraz intencji
leżących u podstaw inicjatywy. W toku spotkań komenda chorągwi doszła do następujących
wniosków:
a.

zdecydowana większość drużyn działających na terenie Dzielnicy Wawer zdeklarowała
chęć tworzenia Hufca Wawer (potwierdzono pisemną deklaracją 18 drużynowych),

b.

w inicjatywę powołania Hufca Wawer aktywnie włączyła się ponad trzydziestoosobowa
grupa kadry, w większości aktywnie działającej (w dwóch z pięciu spotkań z kadrą
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wawerską wzięło udział blisko dwadzieścia osób, z których każda deklarowała
konkretne zaangażowanie w życie hufca); większość tej grupy stanowi kadra drużyn i
gromad,
c.

u podstaw inicjatywy powołania Hufca Wawer leżą: chęć samostanowienia o lokalnej
wspólnocie harcerskiej, budowania jak najlepszych relacji z otoczeniem harcerskim (w
tym władzami samorządowymi i rodzicami), chęć prowadzenia skutecznych działań
wychowawczych,

d.

wśród kadry inicjującej powołanie Hufca Wawer znajdują się doświadczeni instruktorzy
w obszarze kształcenia, wsparcia metodycznego oraz prowadzenia szczepów;
zaplanowana struktura hufca zapewnia realizację kluczowych i podstawowych zadań
hufca ZHP (m.in. trzy osobowa komisja stopni instruktorskich, zespół kadry kształcącej,
namiestnictwa zuchowe i harcerskie, zespół kwatermistrzowski, zespół promocji i
informacji, biuro hufca),

e.

w inicjatywie powołania Hufca Wawer brak jest przesłanek nacechowanych
negatywnymi emocjami, mimo iż zostały zasygnalizowane trudności w relacjach
środowisk wawerskich z pozostałą częścią praskiego hufca i jego komendą (przede
wszystkim poczucie braku wsparcia wynikającego z oddalenia geograficznego),

f.

kadra inicjująca utworzenie Hufca Wawer rozumie ciężar odpowiedzialności za
powołanie do życia wspólnoty hufcowej i deklaruje chęć podjęcia się tego zadania;
deklarację złożyli również instruktorzy dotychczas nieco oddaleni od harcerstwa,

g.

wawerskie szczepy i drużyny są skonsolidowane, zintegrowane wspólnymi działaniami
w specyficznym środowisku lokalnym, które znaczącą różni się od typowo
wielkomiejskiego charakteru Warszawy,

h.

kadra wawerska to grupa młodych, ambitnych i ideowych ludzi, którzy na harcerskie
struktury patrzą w sposób praktyczny, chcący stworzyć

jak najlepsze warunki do

działań harcerskich.
2.5. Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP

w toku przeprowadzonych działań stwierdziła, że

powołanie Hufca Wawer ma dużą szansę wzmocnić stołeczne harcerstwo poprzez
zaangażowanie większej liczby kadry harcerskiej oraz usprawnienie działania harcerskich
struktur

wspierających

podstawowe

jednostki

(dzięki

zmniejszeniu

obszaru

ich

oddziaływania).
2.6. Komenda chorągwi postanowiła uszanować wolę drużyn, które wyraziły chęć pozostania w

strukturze Hufca ZHP Warszawa Praga Południe (patrz pkt. 1.2. ppkt. b) i umożliwić im
działanie na terenie Dzielnicy Wawer na podstawie porozumienia między hufcami ZHP
Warszawa Praga Południe oraz Warszawa Wawer.
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