
Protokół  z XV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
Hufca Poznań Rejon 16 listopada 2013 roku

CZĘŚĆ ROBOCZA

1. Otwarcie obrad przez phm. Przemysława Gładysiaka.

2. Wybór Protokolanta.
Druh  p.o.  Komendanta  Hufca  Poznań  Rejon  phm.  Przemysław  Gładysiak
zaproponował na funkcję protokolanta dh. phm. Beata Bednarek (Szczep ZHP
Miłosław). Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu
Druh  p.o  Komendanta  Hufca  Poznań  Rejon  phm.  Przemysław  Gładysiak
zaproponował na funkcję Przewodniczącego hm. Rafał M. Sochę (HKT Azymut
w Swarzędzu). Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

4. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu.

4.1 Rafał M. Socha zaproponował następujące zmiany:
&2  Zmiana nazewnictwa: kadra hufca na uczestników zjazdu.
&5  Zmiana nazewnictwa: instruktorów na uczestników zjazdu.
&12 Zmiana nazewnictwa: kadry na uczestników zjazdu.
&14 Dodatkowy  paragraf  w  brzmieniu:  W  przypadku,  gdy  wynik  

głosowania  jawnego  można  określić  na  podstawie  oceny  
wzrokowej  większości  „za”  lub  „przeciw”,  przewodniczy  obrad  
może dokonać samodzielnej  (bez liczenia  głosów) interpretacji  
wyników takiego głosowania, pod warunkiem jednak, że żadna z 
osób  uczestniczących  w  zjeździe  z  głosem  decydującym  nie  
zażąda  obliczenia  głosów.  W  przypadku  zgłoszenia  takiego  
żądania, dokonuje się obliczenia wyników głosowania.

5. Przyjęcie porządku obrad zjazdu.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Druh phm. Przemysław Gładysiak zaproponował,  aby Komisja występowała
w składzie 3 osobowym.
Proponowane kandydatury:

 pwd. Monika Staszewska (Szczep Miłosław)
 pwd. Weronika Kmieciak (Szczep Komorniki)
 dh. Wanessa Araszkiewicz (Ośrodek Puszczykowo)

Proponowany skład został przyjęty jednogłośnie.

7. Wybór Komisji Wyborczej.
Druh phm. Przemysław Gładysiak zaproponował,  aby Komisja występowała
w składzie 3 osobowym.
Proponowane kandydatury:
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 pwd. Mateusz Rochowiak (Szczep Komorniki)
 pwd. Joanna Ostrowska (Ośrodek Puszczykowo)
 pwd. Andrzej Maćkowiak (Ośrodek Luboń)

Proponowany skład został przyjęty jednogłośnie.

8. Sprawy organizacyjne

9. Zamknięcie części roboczej

CZĘŚĆ OFICJALNA

1. Oficjalne otwarcie zjazdu.

2. Wprowadzanie sztandaru Hufca Poznań Rejon.

3. Odśpiewanie Hymnu ZHP.

4. Powitanie  uczestników XV Zjazdu Sprawozdawczego  Hufca  Poznań
Rejon przez hm. Rafała M. Sochę.
Uczczenie pamięci Instruktorów, którzy odeszli na Wieczną Wartę w minionym
roku. 

 pwd. Martin Jagsz
 hm. Urszula Florczak

Zgłaszanie  kandydatur  do  zakończenia  pkt.  8  propozycja  hm.  Rafała  M.  
Sochy.

5. Wystąpienie  p.o  Komendanta  Hufca  phm. Przemysława Gładysiaka,
przedstawienie  Sprawozdania   Komendy  Hufca  wraz  ze  sprawozdaniem
finansowym oraz informacji o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca za okres
od ostatniego zjazdu zwykłego hufca (załącznik 1).

5.1 Wystąpienie  phm.  Macieja  Stelmachowskiego  w  sprawie  działalności
programowej Hufca Poznań Rejon (załącznik 1).

6. Wystąpienie phm. Ziemowita Cetnarowicza - Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Hufca Poznań Rejon, przedstawienie sprawozdania z działalności
komisji  oraz  oceny  Komendanta  i  Komendy  wraz  z  wnioskiem w  sprawie
absolutorium  dla  poszczególnych  członków  Komendy  Hufca   za  okres  w
sprawie ostatniego zjazdu zwykłego hufca (załącznik 2).

7. Wystąpienie  przedstawiciela  Komendy  Chorągwi -  hm.  Przemysława
Nitschke, przedstawienie opinii na temat działalności hufca (załącznik 3).

8. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań:

8.1 Komendanta i Komendy Hufca.
Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Sprawozdanie zostało przyjęte.

8.2  Komisji Rewizyjnej Hufca.
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Jednak osoba głosowała za nieprzyjęciem sprawozdania HKR, a dwie osoby
wstrzymały się od głosu. Sprawozdanie zostało przyjęte.

9. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium.

phm Maciej Stelmachowski: Jakie konsekwencje niesie za sobą nieudzielenie
absolutorium phm Dariuszowi Sokołowskiemu?
Odpowiedzi  udzielił  hm.  Rafał  M.  Socha  -  nie  ma  żadnych  konsekwencji
prawnych, ponieważ nie może on kandydować na żadne funkcje.

hm. Przemysław Nitschke: Co stoi na przeszkodzie, aby udzielić absolutorium
phm. Dariuszowi Sokołowskiemu?
Odpowiedzi  udzielił  hm.  Rafał  M.  Socha  -  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie.
Wniosek będzie głosowany.

pwd. Aleksandra Nowak - co to znaczy absolutorium?
Odpowiedzi udzielił hm. Rafał M. Socha wyjaśniając pojęcie.

phm. Maciej Stelmachowski - Czy na pewno można głosować za udzieleniem,
nieudzieleniem i zawsze jest w stosunku zero jedynkowym?
Odpowiedzi  udzielił  hm.  Rafał  M.  Socha  -  w  naszej  organizacji  udzielamy
absolutorium, kiedy dana osoba spełni należycie swoje obowiązki.

phm.  Ziemowit  Cetnarowicz  -  wyjaśnił  dlaczego  KRH  wnioskowała  o
nieudzielenie absolutorium phm. Dariuszowi Sokołowskiemu.

hm. Rafał M. Socha wyjaśnił, że głosy wstrzymujące nie mają znaczenie.

hm.  Przemysław  Nitschke  wypowiedział  się  na  temat  Opinii  Komendy
Chorągwi  oraz  HKR  aby  zwrócić  uwagę  na  temat  pracy  dwuletniej  phm.
Dariusza Sokołowskiego, a nie ostatniego incydentu.

pwd.  Aleksandra  Nowak  -  uwaga  do  phm.  Macieja  Stelmachowskiego  w
odniesieniu  do  przedstawionego  sprawozdania  w  kwestii  cofnięcia  się  w
rozwoju, co zrobiliście w celu, aby było lepiej?
phm. Maciej Stelmachowski wyjaśnił kwestię mówiąc o spadku zaangażowania
oraz podjętych krokach w celu ulepszenia komunikacji.

phm. Maciej Stelmachowski – Czy w naszym Hufcu działa zespół do spraw
pozyskiwania środków (jest o nim wzmiana w opinii Komendy Chorągwi)
Odpowiedzi udzielił phm. Przemysław Gładysiak mówiąc, że nie ma takiego 
zespołu.

Dh. phm. Ziemowit Cetnarowicz wyjaśnił,  że należy zwiększyć ilość członków
komisji rewizyjnej.

hm.  Zdzisław  Pawlak:  Czy  odwołanie  phm.  Dariusza  Sokołowskiego  miało
skutki  dla członków hufca? Jeśli  nie to wnioskuje o skierowanie wniosku o
zmniejszenie, odwołania kary?

3



Odpowiedzi udzielił  phm. Przemysław Gładysiak wyjaśniając sprawę decyzji
Naczelnika w sprawie zmniejszenia kary dla phm. Dariusza Sokołowskiego.

Głosowanie w sprawie absolutorium:

Udzielenie absolutorium:
Dh.

Gładysiak
Dh. 

Śnieciński
Dh.

Stelmachowski
Dh.

Kreczmer
Tak 21 21 20 16
Nie 0 0 0 0

Wstrzymanie 1 1 2 5

Nieudzielenie  absolutorium druhowi phm. Dariuszowi Sokołowskiemu:
Tak 4
Nie 10

Wstrzymanie 7

Druh phm. Dariusz Sokołowski otrzymał absolutorium.

10.  Wystąpienie  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  -  prezentacja  
Kandydatów:
10.1 Na Komendanta Hufca: phm. Przemysław Gładysiak 
10.2 Na Delegatów Zjazdu Chorągwi Wielkopolskiej:

 pwd. Aleksandra Nowak
 pwd. Joanna Ostrowska
 pwd. Aneta Wawrzyniak

9 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Propozycja,  aby  Komisja  uchwał  i  wniosków  przekształcenie  w  komisję
skrutacyjną. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Skład Komisji Skrutacyjnej:

 pwd. Monika Staszewska
 pwd. Weronika Kmieciak
 dh. Wanessa Araszkiewicz

10Prezentacja Kandydatów.
12.1 Wystąpienie phm. Przemysława Gładysiaka.

Załącznik 4 - przedstawienie Strategii Rozwoju Hufca przygotowane 
przez dh. phm. Gładysiaka.

12.2 Założenia programowe przedstawiła pwd. Joanna Ostrowska (część 
załącznika 4).

Przedstawienie proponowanej Komendy Hufca Poznań Rejon:
 Komendant: phm. Przemysław Gładysiak
 Zastępca: phm. Maciej Stelmachowski
 Skarbnik:  phm. Przemysław Śnieciński
 Członek: phm. Natalia Nowacka
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 Ewidencja ZHP: pwd. Aneta Wawrzyniak

11Wystąpienie Kandydatów na Delegatów na Zjazd Chorągwi:
 pwd. Aleksandra Nowak
 pwd. Joanna Ostrowska
 pwd. Aneta Wawrzyniak

Propozycja, aby wybory Komendanta Hufca były jawne. Przyjęta jednogłośnie.
Na zjazd Chorągwi - głosowanie będzie tajne.

12Dyskusja programowa.
pwd. Aleksandra Nowak - Z kim zamierzasz współpracować i jak się kontaktować
(pytanie do Komendy)?
Odpowiedzi  udzielił  phm.  Gładysiak:  nie  ma  kontaktu  ze  środowiskiem
Bukowskim, część osób usprawiedliwiła swoją nieobecność na zjeździe, problem
z  Pobiedziskami.  Próba  uzdrowienia:  kontakt  indywidualny  z  poszczególnymi
środowiskami, spotkania w celu odbudowy relacji, aby hufiec stał się otwarty.
Odpowiedział również phm. Maciej Stelmachowski mówiąc, że wiemy, co należy
zrobić, ale należy zwrócić uwagę na czas i kontaktować się bardziej internetowo.

hm.  Bożena  Stencel:  czy  pwd.  Bartosz  Przybylski  usprawiedliwił  się  z
nieobecności?
Odpowiedział hm. Rafał M. Socha mówiąc, że nie.

hm. Zdzisław Pawlak - skąd się wziął pomysł podziału hufca i kto był autorem
pytania?
Odpowiedział phm. Maciej Stelmachowski, że on był autorem pytania i uważa, że
Hufiec  powinien  być  podzielony,  aby  usprawnić  działanie  poszczególnych
jednostek.

hm.  Magdalena  Jakubowska  -  hufiec  działa  w  specyficznych  warunkach
terytorialnych i silnych środowisk i działania hufca nie powinny dublować działań
poszczególnych  ośrodków.  Ze  strony  hufca  powinny odbywać  się  warsztaty  i
szkolenia dla kadry poszczególnych jednostek.

hm. Zdzisław Pawlak - czy jest ktoś, kto byłby za podziałem hufca i dlaczego, co
się nie podoba w działalności hufca?
Odpowiedziała pwd. Aleksandra Nowak: od ostatnich kilku miesięcy nie ma po co
przyjeżdżać  na  odprawy  w  hufcu,  nie  działają  zespoły,  KSI  wprowadza
nieprzyjemną  atmosferę,  nie  ma  namiestnictw.  Hufiec  stał  się  tylko  nazwą,
miejscem płacenia składek, rejestracji obozów.
Odpowiedziała  również  hm.  Magdalena  Jakubowska  -  hufiec  nie  zapewnia
podstawowych założeń.

hm. Zdzisław Pawlak - ustosunkował się do działalności Komendantów Ośrodków
Szczepów a zająć się ogólną pracą i pomocą kadrze.
pwd.  Andrzej  Maćkowiak  -  patrząc  na  ideę  funkcjonowania  hufca  jesteśmy
obecnie za dużą jednostką terytorialną i jeżeli  odpowiedzialność jest zbiorowa
nie dotyczy indywidualnie nikogo.
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hm. Zdzisław Pawlak - usprawnić działalność poszczególne komisji  a zostawić
działania poszczególnych środowisk.

hm. Przemysław Nitschke - jeżeli podzielimy hufiec w tych mniejszych hufcach
nie będzie HKSI. Jesteśmy w stanie przyjąć cześć zażaleń, jednak HKSI nie może
mieć miejsca luźna rozmowa.

hm.  Beata  Przybylska  Kujawa  -  informacja  odnośnie  zjazdu,  w  dzisiejszych
czasach  nikogo  zaproszonego  nie  zwalnia  przysłania  usprawiedliwienia  z
obecności na zjeździe, ponieważ wymaga tego dobra kultura instruktorska.

hm. Rafał M. Socha - wypowiedź na temat swojego środowiska - HKT Azymut.
Od stycznia będą funkcjonować jako klub i drużyna działająca bezpośrednio pod
hufcem.

phm.  Przemysław  Gładysiak  -  podsumowanie  dyskusji  -  postara  się  spełnić
oczekiwania.

15  Informacja o procedurze wyborczej.
Informacja  została  przedstawiona  przez  Pełnomocnika  Chorągwi  
Wielkopolskiej.

16    Wybór Komendanta Hufca i Delegatów na Zjazd Chorągwi.

Wybór delegatów:

Dh. Nowak Dh. Ostrowska Dh. Wawrzyniak
Ilość

głosów
10 21 19

Wybór Komendy Hufca:
5 osobowa -jednogłośnie przyjęta

17 Odczytanie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  -  ogłoszenie  wyników
wyboru     Komendanta Hufca.

Za: 25
Przeciw: 0
Wstrzymanie: 1

18 Wybór członków Komendy Hufca na wniosek wybranego Komendanta.

Dh.
Śnieciński

Dh.
Stelmachowski

Dh.
Wawrzyniak

Dh.
Nowacka

Za 25 24 24 24

19Wręczenie sznurów funkcyjnych.
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20Wystąpienie   Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków,
przedstawienie projektów uchwał. Wniosek hm. Zdzisława Pawlaka o skierowanie
wniosku o anulowanie lub zmniejszenia kary dla phm. Dariusza Sokołowskiego
oraz phm. Przemysława Śniecińskiego.

21Dyskusja na temat projektów uchwał.

22Przyjęcie uchwał (głosowanie).

Za 18
Przeciw 7

Uchwała w następujące treści:
„XV  Zjazd  Hufca  Poznań  Rejon,  zobowiązuję  Komendę  Hufca  do  skierowania
wniosku o anulowanie lub zmniejszenie kary dh phm. Dariuszowi Sokołowskiemu
oraz phm. Przemysławowi Śniecińskiemu do Komendy Chorągwi Wielkopolskiej”

23Wystąpienie Komendanta Hufca.
Podziękowanie za udział w zjeździe i za wybór.

24Zakończenie Zjazdu (odprowadzenie sztandaru, krąg).

Na tym protokół zakończono,
protokołowała:

phm. Beata Bednarek
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