
 
 
1. Rozmowy organizacyjne na rok harcerski 2019/2020 będą odbywać się 

w terminie 1 - 30 września 2019 r. (we wtorki, środy i czwartki) zgodnie 
z wcześniejszymi zapisami szczepów i jednostek samodzielnych. Na rozmowy 
zapisać można się ustnie u hm. Zofii Przytyk (501 899 344) najpóźniej 2 tygodnie 
przed planowanym terminem spotkania. Umówione terminy rozmów będą 
ogłaszane w hufcowym kalendarzu on-line (lodzbaluty.zhp.pl/kalendarz). 

2. Rozmowy odbywają się w siedzibie Hufca ZHP Łódź-Bałuty, od godziny 17:00. 
3. Rozmowy organizacyjne mają na celu: przedstawienie przez jednostki 

podstawowe podsumowania zeszłego roku harcerskiego, planów na następny 
rok, zapoznanie kadry jednostki z Komendą Hufca, zatwierdzenie jednostki na 
kolejny rok harcerski, wydanie zezwolenia na prowadzenie jednostki. 

4. Rozmowy organizacyjne będą miały formę dyskusji opartej o treść zawartą w 
planie pracy jednostki. 

5. W rozmowach organizacyjnych uczestniczą: 
* wszyscy szczepowi* - we wszystkich rozmowach jednostek ze swojego szczepu, 
* instruktorzy szczepu i ustępujący szczepowi – w rozmowach dotyczących 
szczepu, 
* drużynowi*, przyboczni, opiekunowie drużyn planujący działalność w roku 
harcerskim 2019/2020, ustępujący drużynowi – w rozmowach dotyczących 
drużyny, 
* właściwi namiestnicy oraz członkowie Komendy Hufca. 
* Wszędzie tam, gdzie jest mowa o drużynowym, dotyczy to drużynowego każdego pionu. Wszędzie tam, gdzie jest 
mowa o drużynie, dotyczy to zarówno drużyn harcerskich, wędrowniczych, jak również gromad zuchowych. Wszędzie 
tam, gdzie jest mowa o szczepie, dotyczy to również związku drużyn. 

6. Wszystkie jednostki muszą odbyć rozmowy do 30 września 2019 r. 
7. Na rozmowach organizacyjnych obowiązuje strój organizacyjny (tj. mundury) 
8. Przed rozmowami organizacyjnymi: 
Szczepowy - powinien rozliczyć się z hufcem za poprzedni rok, a mianowicie: 
* powinien mieć opłacone składki do września 2019 włącznie 
* powinien mieć aktualną książeczkę instruktorską 
* powinien mieć czyste konto w magazynie oraz w bibliotece. 
Ponadto Szczepowy powinien dopilnować, aby: 
* wszyscy instruktorzy szczepu mieli opłacone składki do września 2019 włącznie 
* wszystkie jednostki w szczepie miały opłacone składki na bieżąco 
* wszyscy instruktorzy szczepu mieli czyste konto w magazynie oraz w bibliotece 
* przesłać w terminie plan pracy szczepu na rok 2019/2020 
* wypełnić on-line arkusz organizacyjny szczepu (uaktualnić dane osobowe swoje i 
instruktorów szczepu, wpisać dane adresowe środowiska – na stronie 
lodzbaluty.zhp.pl po zalogowaniu się do e-hufca). 
Drużynowy - powinien rozliczyć się z hufcem za poprzedni rok, a mianowicie: 
* powinien mieć opłacone składki do września 2019 włącznie 
* powinien mieć aktualną książeczkę służbową 
* powinien mieć czyste konto w magazynie oraz w bibliotece. 
Ponadto Drużynowy powinien dopilnować, aby:  
* wszyscy członkowie (wraz z instruktorami) drużyny mieli opłacone składki na 
bieżąco 
* wszyscy członkowie drużyny mieli czyste konto w magazynie i w bibliotece 
* przesłać w terminie przygotowany według wymaganego wzoru plan pracy drużyny 



na rok 2019/2020 
* wypełnić on-line arkusz organizacyjny drużyny (zaktualizować wszystkie dane o 
kadrze i zbiórkach drużyny na stronie lodzbaluty.zhp.pl po zalogowaniu się do 
e-hufca) 
* wypełnić on-line kalendarz służb (na służbę w hufcu oraz reprezentację na 
imprezach ogólnołódzkich zapisujemy drużynę na lodzbaluty.zhp.pl/kalendarz) 
* wypełnić arkusz ROHiS 
* odpowiedzieć on-line na pytania ankietowe 
Członkowie Komendy - przed rozmowami organizacyjnymi zapoznają się planami 
pracy jednostek (przesłanymi w terminie określonym w pkt. 12). 
 
9.  Drużynowi, których jednostki w minionym roku harcerskim nie miały 16 

członków (w przypadku drużyn wędrowniczych 9 członków), oprócz całorocznego 
planu pracy, przygotowują na rozmowy plan akcji agitacyjnej oraz konspekty 
pierwszych 8 zbiórek w nowym roku harcerskim (drużyny wędrownicze 
konspekty 4 zbiórek). 

 
10.Na rozmowy organizacyjne należy przynieść: 
Szczepowy: 
* zatwierdzony przez komendę hufca plan pracy szczepu na rok harcerski 
2019/2020 – do podstemplowania, 
* rozkazy komendanta szczepu wydane w roku harcerskim 2018/2019 
* aktualną konstytucję szczepu 
* raport o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorom szczepu wraz z oceną ich 
pracy 
Drużynowy: 
* zatwierdzony przez właściwego namiestnika plan pracy drużyny na rok harcerski 
2019/2020 – do podstemplowania, 
* wypełniony formularz ROHiS 
* książkę pracy drużyny za rok harc. 2018/2019 
* konstytucję drużyny (tylko drużyny wędrownicze) 
* raport o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorom drużyny wraz z oceną ich 
pracy 
* informację o wpisach do kalendarza służb 
* plan naprawczy (konspekty zbiórek i akcji agitacyjnej) – jeśli dotyczy jednostki. 
11.Arkusz organizacyjny oraz kalendarz służb należy wypełnić najpóźniej na dzień 

przed terminem rozmów. 
12.Plany pracy należy przesłać na lodzbaluty@zhp.pl między 19 sierpnia 

a 8 września, ale nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym dniem 
spotkania.  

13. Wzory planów pracy drużyny są dostępne na https://lodzbaluty.zhp.pl/. 
14. Podczas rozmów zostaną wydane nowe książki pracy drużyny (po okazaniu 

książek z poprzedniego roku harcerskiego) oraz inne dostępne materiały. 
15. Pozwolenia na prowadzenie drużyny będą wydawane po zatwierdzeniu jednostki 

w następnym tygodniu. Pozwolenia na prowadzenie szczepu będą wydawane po 
zatwierdzeniu wszystkich jednostek ze szczepu. 

16. W razie pytań bądź wątpliwości należy się kontaktować poprzez 
lodzbaluty@zhp.pl lub z hm. Zofią Przytyk (tel. 501 899 344). 

 


