Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gniezno
im. Bolesława Chrobrego

Gniezno, 30 września 2013 r.

Rozkaz L. 9/2013
Druhny i druhowie!
Od czasu kiedy wybraliście mnie na funkcję Komendanta Hufca minęły trzy tygodnie. Jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie
podziękować za głosy oddane na mnie. Dziękuje Wszystkim obecnym na Zjeździe Hufca, którzy wspólnie ze mną i nowo wybraną
komenda hufca decydowali o tym jak Nasz Hufiec będzie pracował przez następne lata.
1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1 Informacje
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 29 września 2013 r. podjęła uchwałę nr 1/2013 w sprawie regulaminu pracy
Komendy Hufca. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
2. HUFIEC
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Natalię Polus z funkcji Namiestniczki Zuchowej.
2.1.2.Zwalniam hm. Ewelinę Tubacką z funkcji Namiestniczki Harcerskiej.
2.1.3. Zwalniam phm. Sarę Lewińską z funkcji Namiestniczki Starszoharcerskiej.
2.1.4.Zwalniam hm. Macieja Siwiaka z funkcji Namiestnika Wędrowniczego
2.1.5.Zwalniam hm. Ewę Polaszewską z funkcji Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
Serdecznie dziękuje dh Ewie za wieloletnie pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.1.6. Zwalniam z funkcji członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich niżej wymienionych druhny i druhów:
- hm. Ewę Polaszewską
- hm. Ryszarda Polaszewskiego
- hm. Macieja Siwiaka
- hm. Ingę Rusin
- hm. Ewelinę Tubacką
- phm. Romana Waszak
- phm. Robert Przykucki
- hm. Stanisław Nowak
Serdecznie dziękuje druhnie i druhom za pełnienie funkcji, wspieranie rozwoju kadry Hufca i życzę dalszych sukcesów w służbie
instruktorskiej.
2.1.7. Zwalniam pwd. Marcina Szukałę z członkostwa w Radzie Szczepowych.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję Przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Ryszarda Polaszewskiego.
2.2.2.Mianuję niżej wymienionych druhny i druhów na członków Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
- hm. Ewę Polaszewską
- phm. Annę Bubacz
- hm. Ingę Rusin
- hm. Ewelinę Tubacką
- hm. Macieja Siwiaka
2.2.3.Mianuję pwd. Natalię Rajską Namiestniczką Zuchową
2.2.4. Mianuję hm. Ewelinę Tubacką Namiestniczką Harcerską.
2.2.5. Mianuję phm. Sarę Lewińska Namiestniczką Starszoharcerską.
2.2.6. Mianuję hm. Macieja Siwiaka Namiestnikiem Wędrowniczym.
2.2.7. Mianuję następujące druhny i druhów na funkcje członków Rady Szczepowych:
- pwd Agata Słomian – zastępca Komendantki 17 SH,
- pwd Michał Jabczyński – zastępca Komendantki 17 SH,
7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do
złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Martę Borkowską .
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Dziękuję hm. Stanisławowi Nowakowi za opiekę i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia próby.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Sandrze Budnej.
Na opiekuna próby powołuję phm. Ewelinę Tubacką
7.2.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Izabeli Kwiecień.
Na opiekuna próby powołuję phm. Ewelinę Tubacką
7.2.3. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Jakubowi
Goździewskiemu.
Na opiekuna próby powołuję hm. Ryszarda Polaszewskiego.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi Jakubowi
Bosackiemu
Dziękuję hm. Stanisławowi Nowakowi za opiekę i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia próby.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Informuję, że przewodniczka Maria Pelińska w dniu 4 sierpnia 2013 roku w dolinie Jeziora Mrzygłód złożyła uroczyste
Zobowiązanie Instruktorskie na ręce harcmistrzyni Eweliny Tubackiej
7.5.2. Informuję, że przewodniczka Karolina Kujawa w dniu 4 sierpnia 2013 roku w dolinie Jeziora Mrzygłód złożyła uroczyste
Zobowiązanie Instruktorskie na ręce harcmistrzyni Ewy Polaszewskiej.
12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY
12.1. Dziękuje i udzielam pochwały 20 Drużynie Harcerzy „Swarożyc” za reprezentowanie Hufca podczas uroczystości
zorganizowanej przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej z okazji odsłonięcia pomnika harcerskiego na Malcie w Poznaniu.
12.2. Dziękuje członkom Kręgu Starszyzny za reprezentowanie Hufca podczas uroczystości zorganizowanej przez Komendę
Chorągwi Wielkopolskiej z okazji odsłonięcia pomnika harcerskiego na Malcie w Poznaniu.

Uchwała nr 1/2013 Komendy Hufca ZHP Gniezno
z dnia 29.09.2013 r.
w sprawie regulaminu komendy hufca
1. Komenda Hufca ZHP Gniezno przyjmuje dokument „Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Gniezno”.
2. Treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komendanta Hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Maciej Siwiak
ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP GNIEZNO
przyjęty na posiedzeniu w dniu 29 września 2013 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: ustawy
prawo o stowarzyszeniach, postanowień Statutu ZHP, zasad tworzenia i działania hufca oraz niniejszego regulaminu.
§2
Kompetencje komendanta i komendy hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji zadań hufca określonych w Statucie ZHP,
uchwałach władz wyższego szczebla i zjazdu hufca.
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§3
Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP.
§4
W skład Komendy Hufca Gniezno wchodzą: komendant hufca, zastępca komendanta ds. programowych, członek komendy hufca –
skarbnik, zastępca komendanta ds. organizacyjnych członek komendy hufca ds. promocji i informacji.
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Rozdział II
Organizacja pracy komendanta i komendy hufca
§5
Komendant hufca organizuję pracę komendy hufca i kieruje jej pracą.
Komendant hufca w szczególności:
- zwołuje zbiórki komendy hufca
- ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom komendy hufca
- nadzoruje wykonanie uchwał komendy hufca.
§6
W przypadku nieobecności komendanta hufca zadania określone w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu przejmuje zastępca komendanta
hufca lub w szczególnych przypadkach inny członek komendy hufca imiennie wskazany przez komendanta hufca.
Komenda hufca w drodze uchwały określa podział zadań przypisanych poszczególnym członkom komendy hufca.
W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu członkowie komendy hufca wykonują przypisane im
zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im zespołów w szczególności:
- przedkładają i referują na zbiórkach komendy hufca sprawy należące do ich zakresu obowiązków oraz nadzorowanych zespołów
hufca,
- koordynują przygotowywanie planów pracy i planów finansowych nadzorowanych zespołów,
- kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz oceniają pracę kierowników zespołów.
Rozdział III
Tryb pracy komendy hufca
§7
Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Komendant
hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórki komendy hufca na wniosek co najmniej 1/3 składu komendy hufca w terminie 14 dni od
daty złożenia wniosku.
Terminy spotkań komendy hufca uchwalane są co kwartał i podawane do wiadomości wszystkich instruktorów.
O terminie kolejnej zbiórki komendant hufca powiadamia wszystkich członków komendy oraz zaproszonych instruktorów telefonicznie
lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem zbiórki.
Prawo udziału w każdej zbiórce komendy hufca mają: przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej, komendanci szczepów,
namiestnicy, przewodniczący HKSI, szef HZKK. Na zaproszenie komendanta hufca w zbiórkach komendy mogą również uczestniczyć
inne osoby.
Komend Może pracować na dwa sposoby.
- Komenda zwykła – obraduje z udziałem zaproszonych instruktorów (§7 p. 4) odbywa się co najmniej raz na dwa miesiące i
podejmuje wszystkie decyzje;
- Komenda robocza odbywana jedynie w składzie komendy (bez gości), przygotowuje materiały na kolejne komendy zwykłe oraz
podejmuje bieżące decyzje, a protokoły z tych komend są włączane do kolejnego protokołu zwykłej komendy.
§8
Komenda hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie
komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.
Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków komendy
hufca.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub członka komendy hufca prowadzącego zbiórkę podczas
nieobecności komendanta hufca.
§9
Z każdej zbiórki komendy hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie komendy hufca oraz protokolant.
Protokolant przekazuje protokół komendantowi hufca w ciągu 7 dni od daty posiedzenia komendy. Protokół jest zatwierdzany
najpóźniej na następnej zbiórce komendy hufca i przekazywany przez komendanta zastępcy ds. organizacyjnych. Zastępca ds.
organizacyjnych przesyła zatwierdzony protokół do komendy chorągwi.
Rozdział IV
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Organizacja pracy zespołów hufca
§ 11
Realizując statutowe obowiązki komenda hufca może powoływać stałe bądź doraźne zespoły robocze.
Komenda hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny, kompetencje (regulamin pracy) oraz wskazuje
odpowiedzialnego członka komendy hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.
Powołanie zespołu i regulamin jego działania komendant hufca podaje do wiadomości w rozkazie.
Struktura komendy hufca oraz podział zadań pomiędzy zespołami hufca stanowią odrębne ustalenia.
Czuwaj!
/-/ hm. Maciej Siwiak
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