Uchwała
Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 70/III/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany obszaru działania Hufca ZHP Wołomin
oraz rozwiązania Hufca ZHP Tłuszcz

1. Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie §33 ust.4 oraz ust.5
Statutu ZHP zmienia z dniem 28 lutego 2018 roku obszar działania Hufca ZHP Wołomin
oraz podejmuje decyzje o rozwiązaniu Hufca ZHP Tłuszcz.
2. Obszar działania Hufca ZHP Wołomin od dnia 28 lutego 2018 roku obejmuje: Miasto
i Gminę Wołomin, Miasto Kobyłka, Gminę Nieporęt, Miasto i Gminę Radzymin oraz
Miasto i Gminę Tłuszcz.
3. W związku z rozwiązaniem Hufca ZHP Tłuszcz od dnia 28 lutego 2018 zmieniam
przydział instruktorom i jednostkom przynależącym do Hufca ZHP Tłuszcz na przydział
do Hufca ZHP Wołomin. Cały majątek Hufca ZHP Tłuszcz zostaje włączony do majątku
Hufca ZHP Wołomin.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendantka
Chorągwi Stołecznej ZHP
(-) hm. Paulina Gajownik

Uzasadnienie
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, podejmując decyzję o rozwiązaniu Hufca ZHP Tłuszcz
i przyłączeniu środowiska do Hufca ZHP Wołomin, działa w oparciu o §33 ust. 4 i 5 Statutu
ZHP oraz punktu 60 ppkt 2, punktu 61 ppkt 1 i 4 Instrukcji tworzenia i działania hufca.
Od Zjazdu Hufca ZHP Tłuszcz, który odbył się w dniu 24 listopada 2015 r. Komenda
Chorągwi wspierała Komendę Hufca w działaniach, mających na celu odbudowania pracy
hufca i wzmocnienie środowiska harcerskiego, działającego na jego terenie. Hufiec
wówczas nie spełniał wymagań ilościowych, związanych z minimalną liczbą jednostek,
jakie powinny w nim działać.
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP przez kolejne dwa lata pracowała z Komendą Hufca
ZHP Tłuszcz, systematycznie monitorując podejmowane działania, dając wsparcie w
organizacji działań związanych z pracą z kadrą, w tym w organizacji kursu
przewodnikowskiego, powołaniu Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej oraz
oferując inne działania, dotyczące kształcenia kadry hufca (szczególnie kadry 35+), a
także delegując instruktorkę do hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Komenda
Chorągwi wspierała również Komendę Hufca w sprawach organizacyjnych i finansowych,
poprzez pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z działaniem hufca.
Niestety mimo podjętych działań, sytuacja hufca nie uległa poprawie. Hufiec liczy
obecnie zgodnie z ewidencją ZHP 65 członków. W okresie 2015-2017 liczebność hufca
spadła. Hufiec nadal nie spełnia kryteriów formalnych działania hufca: działa mniej niż 10
podstawowych jednostek organizacyjnych, działa mniej niż 15 instruktorów
przygotowanych do realizacji zadań statutowych hufca - w ewidencji ZHP widnieje 5
instruktorów. Nie działa także prawidłowo hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich – nie są
realizowane próby na stopnie instruktorskie.
Propozycja wsparcia hufca poprzez wyznaczenie pełnomocnika Komendy Chorągwi, który
pomoże zaplanować i wdrożyć działania naprawcze, z którymi nie radziła sobie komend
ahufca, ale nie uzyskała ta propozycja aprobaty kadry hufca.
W tej sytuacji, w dbałości o pracę tych jednostek, które działają obecnie w Hufcu ZHP
Tłuszcz, by zapewnić im niezbędne wsparcie organizacyjne i metodyczne, Komenda
Chorągwi Stołecznej ZHP zadecydowała o rozwiązaniu Hufca ZHP Tłuszcz i przyłączeniu
jego jednostek do Hufca ZHP Wołomin.
Od niniejszej uchwały zgodnie z pkt 66 Instrukcji tworzenia i działania hufca przysługuje
prawo do odwołania się od tej decyzji do Głównej Kwatery ZHP.

