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I. Charakterystyka środowiska Hufca ZHP Pruszków 
 
Hufiec Pruszków skupia harcerzy i kadrę z czterech gmin powiatu pruszkowskiego (Pruszków, 
Michałowice, Brwinów oraz Nadarzyn). Środowisko Hufca Pruszków zorganizowane jest w pięciu 
szczepach i jednej drużynie podlegającej pod hufiec. Głównym zadaniem hufca w obszarze 
kształcenia jest kształcenie kadry drużynowych do pełnienia przez nich funkcji w środowiskach 
oraz wspieranie kształcenia przybocznych i zastępowych w szczepach. Ponadto organizacja 
warsztatów w zakresie potrzeb kadry hufca i ZHP. Pragniemy, aby kształcenie w hufcu 
odpowiadało na potrzeby młodej oraz doświadczonej kadry, która wciąż powinna się 
doskonalić, aby lepiej sprawować swoje funkcje, a także rozwijać samych siebie. 
 
II. Charakterystyka kadry kształceniowców Hufca ZHP Pruszków 
 
Z początkiem roku harcerskiego 2018/2019 kadra kształcąca hufca przedstawia się następująco: 

hm. Agata Erhardt-Wojciechowska - ZOKK 
phm. Kornelia Ziółkowska - SOKK  
phm. Iwona Horsztyńska - BOKK 

W trakcie zdobywania/weryfikacji odznaki: 
hm. Michał Landowski - SOKK 

Po kursie kadry kształcącej są: 
phm. Katarzyna Kryńska 
hm. Barbara Nagraba 
hm. Filip Skorek 
phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska 

Instruktorzy zadeklarowani we wspieraniu kształcenia w hufcu: 
 pwd. Gabriela Sobczak 
 
Skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Pruszków – marzec 2018r.: 

hm. Agata Erhardt-Wojciechowska – ZOKK – szef zespołu 
phm. Kornelia Ziółkowska - SOKK - członek 
phm. Iwona Horsztyńska – BOKK - członek 
hm. Michał Landowski - członek 

 phm. Katarzyna Kryńska - członek 
 pwd. Gabriela Sobczak - członek 
 



  
 

 

  

 

   

 
III.Doświadczenie w organizowaniu kształcenia Hufca ZHP Pruszków w minionych 10 latach: 
 
LATA 2009-2014 
W latach 2009-2014 Hufiec ZHP Pruszków realizował przedsięwzięcia kształceniowe 
w Międzyhufcowym Zespole Kadry Kształcącej wraz z hufcami Legionowo i Nowy Dwór 
Mazowiecki. W ciągu międzyhufcowej współpracy udało się zrealizować następujące 
przedsięwzięcia: 
 Kurs Drużynowych „Wyprawa na Kilimandżaro” Wiosna 2009 (zuchowy, harcerski, 

starszoharcerski, wędrowniczy); 
 Warsztaty „Granat w pigułce” dla przyszłych drużynowych oraz przybocznych – wiosna 

2010; 
 Jesienna Akcja Szkoleniowa 2010  

 kurs przybocznych „Boso przez Amazonię”, 
 kurs drużynowych „Boso przez Amazonię” (zuchowy, harcerski, starszoharcerski); 

 Warsztaty „kogel-mogel, czyli instruktor-lider trochę inaczej” – listopad 2011; 
 Warsztaty „Granat w pigułce – II edycja” dla przyszłych drużynowych oraz przybocznych – 

wiosna 2012; 
 Warsztaty dla komend szczepów – czerwiec 2012; 
 Jesienna Akcja Szkoleniowa „Przystanek Alaska” (kurs przewodnikowski; warsztaty dla 

opiekunów prób instruktorskich; warsztaty z zuchowych form pracy); 
 Wiosenna Akcja Szkoleniowa „Folklor” (nakładki metodyczne – zuchowa, harcerska, 

starszoharcerska; kurs dla przybocznych – zuchowa, harcerska, starszoharcerska; warsztaty 
dla instruktorów – praca z grupą) - wiosna 2013; 

 Warsztaty „Granat w pigułce – ekspres” dla przyszłych drużynowych oraz przybocznych – 
wiosna 2014. 

 
LATA 2014-2016 
W roku harcerskim 2014/2015 decyzją Komendy Hufca, Hufiec Pruszków wystąpił z MZKK i jako 
cel obrał stworzenie samodzielnego ZKK.  
W skład ZKK Hufca ZHP Pruszków wchodzili powołani instruktorzy oraz kadra wspierająca – 
wędrownicy realizujący próby instruktorskie.  
W latach 2014-2016 w Hufcu ZHP Pruszków dzięki pracy środowisk Hufca oraz ZKK Hufca ZHP 
Pruszków udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia: 
 Kurs przewodnikowski „Andromeda”; 
 Kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia – organizator ZKK Pruszków przy pomocy 

Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia; 
 Kurs przybocznych - organizowany przez Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich i Szczep 

Harcerskich Drużyn 14-stych; 
 Kurs zastępowych- organizowany przez Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich; 
 Kurs zastępowych – organizowany przez Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 

im. I. Paderewskiego; 
 Kurs zastępowych – organizowany przez Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich 

i Zuchowych „Wataha”; 
 „Warsztaty PR PILL, czyli PR LAB w pigułce” – organizowane przez Zespół ds. Wizerunku 

i Promocji Hufca; 
 Kurs Drużynowych „Sztuka wolności” (zuchowy, harcerski, starszoharcerski) realizowany 

przy współpracy MZKK Hufca ZHP Piastów i Hufca ZHP Warszawa Ursus; 
 Newsletter kształceniowy. 



  
 

 

  

 

   

LATA 2016-2017 
 
W listopadzie 2016 roku Zespół Kadry Kształcącej Hufca Pruszków został rozwiązany wraz 
z odejściem z funkcji członka komendy hufca ds. kształcenia osoby z OKK. Pomimo tego na 
jesień 2017 udało się zorganizować hufcowy kurs przewodnikowski „Granatowa Tajemnica”.  
 
IV. Warunki kształceniowe Hufca ZHP Pruszków 
 
Hufiec posiada bazę lokalową do prowadzenia szkoleń. Hufiec Pruszków posiada sprzęt 
przydatny przy organizowaniu form kształceniowych m.in. rzutnik, flipczart, bindownicę, 
laminarkę, drukarkę, maszynę do butonów, zestaw nagłaśniający. Koszty organizowania szkoleń 
w hufcu pokrywane są z wpisowego uczestników, nierzadko zdarza się, że hufiec pozyskuje 
dotacje celowe na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia.    

Instruktorzy hufca współpracują z kadrą kształcąca poprzez prowadzenie zajęć na różnych 
formach szkoleniowych. Kształcenie w Hufcu Pruszków nierzadko wspierane jest poprzez 
prowadzenie zajęć przez instruktorów Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. 

Analiza sytuacji kształceniowej w Hufcu Pruszków 

Mocne strony: Słabe strony: 

Posiadanie doświadczonej kadry z OKK 

Reaktywacja Zespołu Kadry Kształcącej 
Hufca 

Doświadczona kadra jest w wieku 35+ 

Doświadczona kadra kształcąca ma wiele innych 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej i 
działalności harcerskiej 

Posiadanie szerokiego grona 
doświadczonych instruktorów 
angażujących się w organizowanie zajęć 
podczas kursów 

Brak motywacji wśród młodej kadry do 
zdobywania OKK oraz większego zaangażowania w 
kształcenie w hufcu 

Zadowalająca frekwencja w dotychczas 
organizowanych kursach i warsztatach 
wymaganych do pełnienie funkcji, 
zdobycia stopnia instruktorskiego 

Małe zainteresowanie warsztatami 
specjalistycznymi organizowanymi na potrzeby 
sytuacji problemowych w hufcu, poszerzających 
wiedzę ze szkoleń podstawowych lub 
organizowane przez kluby harcerskie 

Współpraca z pozostałymi zespołami Hufca  

Współpraca z Chorągwianą Szkołą 
Instruktorską „Iluminacja” i instruktorami 
z innych hufców 

 

Chęci i ponowne zaangażowanie się w 
kształcenie w hufcu doświadczonej kadry, 
po zmianie komendy hufca na jesieni 2017 
roku.  

 



  
 

 

  

 

   

V. Cele i zadania kształcenia 

Do zadań ZKK Hufca ZHP Pruszków należy: 

 Wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: osób zdobywających stopień 
przewodnika, drużynowych, opiekunów prób przewodnikowskich, 

 Kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z KSI oraz innymi zespołami Hufca ZHP 
Pruszków, 

 Tworzenie i realizowanie planu kształcenia Hufca ZHP Pruszków, 
 Zatwierdzanie programu form kształceniowych realizowanych w środowiskach hufca, 
 Wspieranie form kształceniowych realizowanych w środowiskach hufca, 
 Gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego 

kształcenia i innych prac zespołu, 
 Promocja form kształceniowych realizowanych w ZHP odpowiadających na potrzeby 

członków Hufca ZHP Pruszków, 
 Prowadzenie własnej dokumentacji. 

Do zadań kadry instruktorskiej środowisk w aspekcie kształcenia należy: 

 Wspieranie rozwoju kadry,  
 Organizowanie kształcenia w środowiskach dla osób przygotowujących się do funkcji 

zastępowych i przybocznych, 
 Wspieranie kształcenia Hufca ZHP Pruszków, 
 Informowanie członka komendy Hufca ZHP Pruszków ds. kształcenia o potrzebach 

kształceniowych środowiska, 
 Zgłaszanie do wiadomości komendy hufca członków środowisk, którzy uczestniczą 

w formach kształceniowych poza hufcem, przez specjalny formularz on-line „Zgłoszenie 
uczestnictwa w kursach” umieszczony w plikach kadry hufca, 

 Przesyłanie do członka komendy hufca ds. kształcenia listy wraz z numerami dyplomów 
ukończenia szkolenia członków środowiska uczestniczących w formach szkoleniowych 
poza hufcem. 
 

Do zadań organizatora formy szkoleniowej należy: 
 
Zgodę na pełnienie funkcji komendanta szkolenia organizowanego przez Hufiec Pruszków 
(kursu, warsztatu, seminarium, konferencji) wyraża członek komendy Hufca ZHP Pruszków 
ds. kształcenia. 

 Organizowanie szkoleń zgodnie z metodą harcerską oraz obowiązującymi dokumentami 
w ZHP; 

 Składanie do członka komendy Hufca ZHP Pruszków ds. kształcenia „Karty realizacji 
projektu Hufca Pruszków” podczas organizowania każdej formy szkoleniowej w hufcu: 
kursu – miesiąc przed rozpoczęciem formy, warsztatu – 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
formy; 

 W przypadku organizowania kursu zastępowych lub przybocznych w środowisku 
wcześniejsze zapoznanie się z poradnikami przygotowanymi przez kształceniowców 
Hufca Pruszków o organizacji szkoleń: „Poradnik kursu zastępowych” i „Poradnik kursu 
przybocznych”; 

 Składanie do członka komendy Hufca ZHP Pruszków ds. kształcenia dokumentacji kursów 
zastępowych i przybocznych przygotowanej zgodnie z dokumentami: „Poradnik kursu 



  
 

 

  

 

   

zastępowych” i „Poradnik kursu przybocznych” umieszczony w plikach kadry hufca, 
miesiąc przed rozpoczęciem formy; 

 Zgłaszanie do wiadomości komendy hufca członków środowisk, uczestniczących 
w formach kształceniowych realizowanych w środowiskach oraz przez wszystkie 
jednostki hufca Pruszków przez specjalny formularz on-line „Zgłoszenie uczestnictwa 
w kursach” umieszczony w plikach kadry hufca; 

 Przesyłanie do członka komendy hufca ds. kształcenia listy ostatecznych uczestników 
formy szkoleniowej z uwzględnieniem numerów wystawionych dyplomów ukończenia 
szkolenia. 

Każda forma kształceniowa realizowana w Hufcu Pruszków wymaga zgody członka komendy 
hufca ds. kształcenia, która zostaje przyznana na podstawie przygotowanej dokumentacji 
szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem warstwy merytorycznej szkolenia.  
 

 
VI. Akademia Kształcenia 

 
To projekt, który Zespół Kadry Kształcącej Hufca Pruszków chce zapoczątkować w roku 2019r. 
Celem akademii jest motywowanie niekształceniowej kadry hufca w angażowanie się 
w organizację kształcenia poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych dedykowanych 
tylko dla nich, rozwijających umiejętności warsztatu kształceniowca. Celem na ten rok jest 
stworzenie programu pracy akademii, pozyskanie uczestników. 
Osobami odpowiedzialnymi za pracę Akademii są phm. Kornelia Mędrzykowska oraz 
phm. Katarzyna Kryńska. 

VII. Harmonogram przedsięwzięć na rok harcerski 2018/2019 

TERMIN TEMAT ORGANIZATOR 

wiosna Kurs drużynowych 
Zespół Kadry 

Kształcącej HP 

wiosna 
Warsztaty z obsługi elementów 

Office 365 
Zespół ds. Systemów 
Informatycznych HP 

lato 
Warsztaty z bezpieczeństwa na 

obozach 

Harcerski Klub 
Specjalnościowy 

Harcerskiej Służby 
Zabezpieczenia HP 

 
 

Członek Komendy Hufca ZHP Pruszków ds. kształcenia 
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska 

ZOKK/290/2018 


