
Protokół z XIV zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
Hufca Poznań Rejon im. Szarych Szeregów

21.11.2015

Cześć robocza
1. Powitanie uczestników przez Komendanta dh phm Przemysława Gładysiaka.
2. Wybór Protokolanta

Dh phm Beata Cetnarowicz – wybrano jednogłośnie.
3. Wybór Przewodniczącego 

Dh. hm. Rafał M. Socha – wybrano jednogłośnie
4. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto jednogłośnie.
5. Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu

Par 4 -> określenie ilości poszczególnych komisji:  3 osobowe komisje powołane z uczestników
zjazdu. Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

6. Komisja uchwał i wniosków.
Dh. pwd. Monika Staszewska (Szczep Miłosław)
Dh. phm. Mikołaj Zmaczyński (Ośrodek Luboń)
Dh. Dominika Dolińska (HKT Azymut Swarzędz)
Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

7. Komisja wyborcza
Dh. Weronika Kubisiak (Ośrodek ZHP Nekla)
Dh. Daria Kapczyńska (Ośrodek ZHP Nekla)
Dh. Zuzanna Mazur (Ośrodek ZHP Puszczykowo)
Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

8. Sprawy organizacyjne
Brak

Część oficjalna
1. Uroczyste otwarcie zjazdu.
2. Odśpiewanie Hymnu ZHP.
3. Powitanie uczestników – dh phm Przemysław Gładysiak
4. Wręczenie wyróżnień:

Zespół Programowy Hufca: dh. pwd. Weronika Kmieciak, dh. phm. Joanna Ostrowska,  dh. hm. Beata
Przybylska Kujawa wręczył wyróżnienia:
- Zastęp „Czarne stopy” (Ośrodek ZHP Komorniki)
- Zastęp „Pelenis” (Szczep ZHP Stęszew)
Wyróżnienie dla najliczniejszej jednostki:
13 DH Kobylnica
Wyróżnienie dla 3 środowisk z największą frekwencją na odprawach:
Ośrodek ZHP Komorniki
Szczep ZHP Miłosław
Ośrodek ZHP Luboń
Podziękowanie dla członków KSI, którzy z różnych przyczyn zrezygnowali z działalności:
hm. Magdalena Jakubowska
hm. Przemysława Nitschke 
hm. Ewelina Szydłowska
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Listy rocznicowe:
hm. Ignacy Ostrowski
hm. Ludwik Madej
Podziękowania dla dh. phm Przemysława Gładysiaka.
Przyjmowanie kandydatów na Komendanta do końca pkt 12 – jednogłośnie.
Sąd harcerski:
7 głosów wstrzymujących, Sąd Harcerski nie będzie wybierany.

5. Wystąpienie  Komendanta  Hufca  –  przedstawienie  sprawozdania  Komendy  Hufca  wraz  ze
sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie realizacji  uchwał zjazdu hufca za okres od
ostatniego zjazdu sprawozdawczego hufca.
Przedstawienie przez dh. phm. Przemysława Gładysiaka sprawozdania, które zostało wysłane mailem
do wszystkich delegatów.
Załącznik 1: Sprawozdanie.

6. Wystąpienie  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Hufca  –  przedstawienie  sprawozdania  z
działalności  Komisji  oraz  oceny  komendanta  i  komendy  hufca  wraz  z  wnioskiem  w  sprawie
absolutorium  dla  poszczególnych  członków  komendy  hufca  za  okres  od  ostatniego  zjazdu
sprawozdawczego hufca.
Przedstawienie przez dh. phm Ziemowita Cetnarowicza, sprawozdania, które zostało wysłane mailem
do wszystkich delegatów. Wniosek HKR o udzielenie absolutorium Komendzie Hufca.
Wniosek  o  zmianę  liczebności  członków  Komisji  Rewizyjnej  Hufca.  Zdecydowano  na  5  osobową
Komisję Rewizyjną przy 2 głosach wstrzymujące.
Załącznik 2: Sprawozdanie.

7. Wystąpienie  przedstawiciela  Chorągwi  Wielkopolskiej  –  przedstawienie  opinii  na  temat
działalności hufca.
Przedstawienie przez dh. hm. Jarosława Rurę opinii przygotowanej przez Komendanta Chorągwi.
Załącznik: Opinia.

8. Wystąpienie przedstawiciela Chorągwianej Komisji  Rewizyjnej – przedstawienie opinii  na temat
działalności hufca.
Komisja  Rewizyjna  Chorągwi  –  nie  dotarła  opinia,  więc  punkt  pozostaje  niezrealizowany.  Dh hm
Grażyna Orpińska – poinformowała, że przedstawiciel ChKR został odwołany na inny zjazd.

9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań:
a) Komendanta i Komendy Hufca
phm  Dariusz  Sokołowski:  zmiana  istotnych  treści  dla  hufca,  usunięcie  niewygodnych  treści  ze
sprawozdania  –  wersji  ostatecznej,  brak  treści  istotnych  dla  Ośrodka  ZHP  Buk;  brak  informacji
odnośnie realizacji  uchwał  z  poprzedniego zjazdu; brak informacji  odnośnie przekazania hufca po
zawieszeniu dh phm Dariusza Sokołowskiego – hufiec został przekazany kilka miesięcy po wyborach;
brak  omówienia  pracy  wszystkich  ośrodków  w  sprawozdaniu;  brak  informacji  o  nagrodach
otrzymanych przez  poszczególne jednostki; brak w sprawozdaniu konkretnych informacji odnośnie
finansowania hufca; brak informacji odnośnie spotkania propozycji podziału hufca Poznań Rejon na
odrębne hufce. Dh phm Sokołowski chce uzyskać odpowiedź na dwa postawione pytania: Dlaczego
KRH  postawiła  wniosek  o  nieudzielnie  absolutorium  na  poprzednim  zjeździe  dh  Dariuszowi
Sokołowskiemu? Oraz dlaczego hufiec nie został prawidłowo odebrany? Pytania były kierowane do
Przewodniczącego dh Ziemowita Cetnarowicza.
Przybycie hm. Tomasza Kujaczyńskiego.
Odpowiedź dh.  phm Ziemowita Cetnarowicza: - główną osobą zamieszaną w sprawę dzierżawy był
dh.  phm. Dariusz Sokołowski,  a hufiec nie został  przekazany,  bo dh phm Cetnarowicz wierzył,  że
hufiec został odebrany.
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hm.  Grażyna  Orpińska:  pytanie  do  dh  phm  Przemysława  Gładysiaka:  jakie  są  koszty  utrzymania
siedziby hufca i jakie są koszty związane z działaniem hufca?
Odp. Zostanie przedstawione sprawozdanie na koniec roku 2015 i będzie sukcesywnie co kwartał. 
hm. Rafał  Socha: słuszny był  wniosek dh.  Sokołowskiego,  iż w sprawozdaniu nie ma informacji  o
działalności poszczególnych środowisk. Zostanie przyjęta uchwała, mówiąca o tym że każdy Ośrodek
przygotuje załącznik do sprawozdania podsumowujący pracę w Ośrodkach.
phm. Dariusz Sokołowski: prośba o informację odnośnie finansów za rok 2014.
hm. Przemysław Nitschke: odniesienie się do wypowiedzi dh. Sokołowskiego, dh. nie chciał głosować
za nieudzieleniem absolutorium. Druh chciałby wiedzieć, co stało się z finansami hufca po sytuacji z
dh Sokołowskim i dh. Śniecińskim.
Odp. Dh. phm. Przemysława Śniecińskiego: kwota została wydana na cele statutowe hufca.
phm. Mikołaj Zmaczyński: brak informacji odnośnie szkolenia kadry i organizowanych kursów przez
hufiec i poszczególne ośrodki.
hm. Zdzisław Pawlak: upomnienie się odnośnie działalności w Hufcu Harcerskiego Klubu Łączności.
phm. Przemysław Gładysiak: podsumowanie kursów, które były zrealizowane w hufcu. 
hm. Magdalena Jakubowska:  nie dyskutujmy obecnie nad działalnością poszczególnych środowisk i
zastanówmy się, co będzie dalej, jak będziemy działać.

Przyjęcie sprawozdania Komendy Hufca:
Za: 28
Przeciw: 12
Wstrzymanie: 10

b) Komisji Rewizyjnej Hufca
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:
Za: 34
Przeciw: 12
Wstrzymanie: 9

10. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Komendy Hufca. 
phm. Przemysław Gładysiak
uzyskanie absolutorium
phm. Przemysław Śnieciński
uzyskanie absolutorium
phm. Maciej Stelmachowski 
uzyskanie absolutorium
pwd Aneta Wawrzyniak
uzyskanie absolutorium
phm Natalia Nowacka
uzyskanie absolutorium 

11. Przerwa kawowa.
Wystąpienie Komendanta Chorągwi – hm. Tomasza Kujaczyńskiego.

12. Przedstawienie Programu Rozwoju Hufca Poznań Rejon na lata 2015-2019.
Przedstawienie dh. phm Przemysława Gładysiaka programu rozwoju hufca Poznań Rejon. Program
został wysłany do delegatów mailowo. Dh. Gładysiak omówił dokładnie to, co zostało wysłane w
formie mailowej.
Załącznik: Program Rozwoju Hufca na lata 2015-2019

13. Dyskusja nad przedstawionym programem, głosowanie nad przyjęciem programu.
pwd Zbigniew Wlazło – hufiec nie ma racji  bytu w obecnej formule; dyskusja toczy się odnośnie
ośrodków /  szczepów,  a  nie  jest  nic  mówione odnośnie  drużyn,  które  są podstawową jednostką
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organizacyjną.  Podstawowym  partnerem  komendanta  hufca  powinien  być  drużynowy,  a  nie
komendant.  Komendant  hufca  poddaje  się  ocenie  zjazdu,  drużynowego  oceniają  drużynowi;  a
komendanci  szczepu i  ośrodka są nie ruszali.  Sytuacja w hufcu jest trudna,  ponieważ jest  bardzo
rozległy. W hufcu powinna być rozpowszechniona praca z drużynowym. Druh przedstawia propozycję
uchwały dotyczącą wsparcia pracy drużynowego oraz tworzenia środowiska instruktorskiego hufca.
Druh jest przekonany, że działania programowe powinny być skierowane do drużynowych, a nie do
ośrodków  i  szczepów.  Znaczna  część  imprez  organizowanych  w  hufcu  ma  zasięg  ośrodkowy
ewentualnie pomiędzy dwoma / trzema ośrodkami.

phm Dariusz Sokołowski – czy zjazd może zmienić podział składek w hufcu, brakuje podania mocnych
i słabych stron hufca; skąd środowiska mają mieć finanse na swoją działalność skoro wszystko idzie na
hufiec?; Dlaczego  równane są środowiska, które posiadają konta i te, które pobierają tylko zaliczki;
nie  ma rozwiązania  problemu skąd jednostki  mają brać  finanse;  dlaczego hufiec  ma przejść  pod
opiekę finansową chorągwi występując z biura rachunkowego w Buku.

phm Mikołaj Zmaczyński: zmiana założeń programowych w pracy z kadrą;  w programie powinien
znaleźć się zapis odnośnie zastępcy ds. kształcenia – osoba bardziej doświadczona niż proponowana
osoba ds. kształcenia – która posiada bardzo krótko stopień instruktorski. Kolejnym wniosek dotyczy
zobowiązania powołania osoby odpowiedzialnej za kształcenie osób młodych od najniższych funkcji:
zastępowych, przybocznych. Drużyny powinny organizować imprezy krótkie dla kilku drużyn, żeby się
integrowały. Trzeci wniosek dotyczy powołania drużyny reprezentacyjnej w hufcu.

hm. Grażyna Orpińska: czy hufiec ma pełnić rolę administracyjną, a pozostałe obowiązki scedować na
ośrodki i szczepy czy może rolę integracyjną i wspierającą drużynowych. Czy drużyny mają być dla
hufca, czy hufiec dla drużyn? Kształcenie przybocznych i zastępowych – czy to jest rola hufca, czy
powinny się zająć tym drużyny i ośrodki.

hm. Rafał Socha: hufiec obecnie jest administratorem, a nie powinno tak być i nie da się tego zmienić
jednym dokumentem.

hm. Przemysław Nitschke:  wiele  lat  byłem kształceniowcem w hufcu.  W hufcu powinniśmy mieć
osobę zajmującą się kształceniem; powinien być instruktorem; ważniejszym punktem jest kształcenie
nas, instruktorów. Komisja spotkała się w tym roku dopiero jeden raz – świadczy to, że powinniśmy
mieć instruktorów, którzy chcą działać. Nie powinien pracować z instruktorami druh będący świeżym
instruktorem. 

pwd Bartosz Wilczek – powinno być stworzone wsparcie dla drużynowego; do składek ma dostęp
drużynowi i komendanci szczepów / ośrodek. Hufiec bez drużyn to nie będzie hufiec.

pwd Kamila Bąkowska – nie chodzi w hufcu o szkolenie przybocznych / zastępowych – chodzi o to, by
hufiec  wspierał  drużynowych  i  funkcyjnych  w  drużynach.  Wniosek,  aby  komendant  lub  delegat
pokazywał  się  na oficjalnych uroczystościach;  apelach itp.  Na funkcji  kształceniowca nie powinna
pojawiać  się  osoba  bez  stopnia  instruktorskiego.  Warto  powołać  zespół  do  spraw  wizerunku  i
promocji, a szef zespołu wchodziłby w skład komendy hufca.

4



hm  Zdzisław  Pawlak –  młodzi  boją  się  otwierać  próby  instruktorskie,  bo  komisja  nie  jest  od
wymagania tylko od pomocy. Czy siedziba hufca Poznań Rejon musi być w Poznaniu? Ośrodki mają
swoje siedziby w szkołach, czy komenda hufca może mieć siedzibę w innym miejscu np. w miejscu
zamieszkania komendanta hufca?

hm.  Magdalena  Jakubowska  –  jeżeli  mamy  pomysły  do  działalności  danej  osoby  w  komendzie
powiedzmy  o  tym  na  odprawie  z  przedstawicielami  środowisk.  W  odniesieniu  do  kształcenia
powinien być członek komendy hufca ds. kształcenia – duża rola w kształceniu jest komisji  stopni
instruktorskich – powinien być powołany zespół ds. kształcenia.

phm. Przemysław Gładysiak – nie wiem czy dzisiaj będzie wybrana funkcja zastępcy komendanta ds.
kształcenia. W kwestii finansowej: chcę stworzyć zespół ds. opracowania uchwały ds. finansowania
hufca.  Odnośnie  komisji  stopni  instruktorskich  –  odbyło  się  spotkanie  w  listopadzie.  Dostęp  do
ewidencji  składek  powinni  mieć  drużynowi  i  komendanci  ośrodków  i  szczepów.  W  kwestii
namiestnictw: dobrze funkcjonujący zespół programowy może to zastąpić. W kwestii siedziby hufca:
powinna być  poza terenem działania jakiegokolwiek ośrodka.  Ocena w ankiecie  komendy będzie
przygotowana.

hm. Tomasz Kujaczyński  – mam wrażenie, że dyskusja będzie owocna; wierzę w mądrość zjazdu.
Przyszłej komendzie hufca życzę wytrwałości. 

Głosowanie nad planem rozwoju hufca: 

Instruktor ds. kształcenia na zastępca ds. kształcenia: poprawka przyjęta
Przyjęcie programu: program został przyjęty.

14. Wystąpienie przewodniczącego Komisji wyborczej – prezentacja kandydatów do władz hufca.
Komendant hufca:  phm Przemysław Gładysiak
Komisja rewizyjna:  hm Grażyna Orpińska

   phm Aleksandra Lorenc
                phm Ziemowit Cetnarowicz

   pwd Monika Staszewska
   pwd Natalia Tomaszewska

                pwd Jacek Kwiatkowski

15. Wybór komisji skrutacyjnej
Przekształcenie komisji wyborczej w komisję skrutacyjną przy 3 głosach wstrzymujących.
16. Prezentacja kandydatów do władz hufca. Pytania do kandydatów.
phm. Przemysław Gładysiak – przedstawienie swojej wizji hufca.
pwd Natalia Tomaszewska – w imieniu druhny Natalii  głos zabrała hm Magdalena Jakubowska,  która
chciałaby poznać pracę w hufcu od pracy w komisji rewizyjnej.
pwd Jacek Kwiatkowski – chciałby poznać hufiec od środka, zaangażuje się w pracę.
hm Grażyna Orpińska – chciałaby pomóc członkom komisji rewizyjnej i służyć swoim doświadczeniem.
phm Ziemowit Cetnarowicz – do pomocy, chce pomagać drużynowym; nie było możliwości pomocy przez
ostatnie dwa lata – chce współpracować, a nie robić dla pokazu dymu w hufcu.
pwd Monika Staszewska – chce wspierać i pomagać
phm Aleksandra Lorenc – nigdy nie była w komisji i chce wpierać.
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17. Informacja o procedurze wyborczej.
Głosowanie tajne.
18. Wybór komendanta hufca i członków komisji rewizyjnej hufca.
19. Odczytanie protokołu komisji  skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów komendanta hufca i

członków komisji rewizyjnej hufca, wręczenie sznurów funkcyjnych.
phm Przemysław Gładysiak za: 35
Wyniki wyborów Komisji Rewizyjnej
phm Ziemowit Cetnarowicz 38
pwd Jacek Kwiatkowski 43
phm Aleksandra Lorenc 23
hm Grażyna Orpińska 37
pwd Monika Staszewska 47
pwd Natalia Tomaszewska 41
20. Przerwa kawowa wraz z ukonstytuowaniem się Komisji Rewizyjnej Hufca. 
21. Określenie liczby członków Komendy Hufca. Prezentacja Kandydatów na członków Komendy Hufca.
22. Komendant: phm. Przemysław Gładysiak
Skarbnik: phm. Przemysław Śnieciński
Z-ca:   phm. Joanna Ostrowska
Członkowie: phm Weronika Kmieciak

pwd Aneta Wawrzyniak
23. Wybory członków Komendy Hufca.
24. Odczytanie  protokołu  Komisji  skrutacyjnej  z  wyborów  Komendy  Hufca,  wręczenie  sznurów

funkcyjnych.
Skarbnik: phm. Przemysław Śnieciński 43 głosy
Z-ca:    phm. Joanna Ostrowska 42 głosy
Członkowie: phm Weronika Kmieciak 36 głosy

pwd Aneta Wawrzyniak 40 głosy
25. Wystąpienie przewodniczącego komisji uchwał i wniosków, przedstawienie projektu uchwał.

Załącznik: Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
25. Dyskusja nad projektem uchwał, głosowanie.

1. Przyjęta 2 głosy wstrzymujące.
2. Przyjęta 2 głosy wstrzymujące.
3. Uchwała zaproponowana przez pwd Zbigniewa Wlazło – przyjęta
4. Plan kształcenia instruktorów:  

26. Wystąpienie komendanta hufca.
Wystąpienie dh phm Przemysława Gładysiaka – podziękowanie za udział.
27. Zakończenie zjazdu (wyprowadzenie sztandaru).
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