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1.Zarządzenia i Informacje  

1.1.Zarządzenia 

1.1..1 Na wniosek kwatermistrza hufca pwd. Marcina Wójcika zobowiązuje drużynowych w hufcu do 

powołania w drużynach funkcji kwatermistrza drużyny. Wybrane osoby na funkcję należy 

powołać do 25 stycznia. Informacje o mianowaniach należy dostarczyć do kwatermistrza hufca 

drogą mailową.  

1.2. Informacje 

1.2.1. Podaje do wiadomości iż z początkiem lutego wracają trzydniowe dyżury w biurze hufca. Dyżury 

będą odbywać się w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 15-18 

1.2.2. Z dniem 20 stycznia 2017 wygaszam mandat w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej 

funkcji Członka Komendy Hufca druha phm. Roberta Moraczewskiego 

1.2.3  Z dniem 20 stycznia 2017 zmieniam zakres obowiązków pwd. Przemysława Sarzyńskiego z 

funkcji skarbnika komendy hufca na specjalistę do spraw promocji  

1.2.4. Z dniem 20 stycznia uzupełniam skład komendy o pwd. Liwię Małczak powierzając druhnie 

funkcję skarbnika hufca. 

 

 

 



2.Hufiec 

2.1.Zwolnienia w komendzie hufca 

2.1.1. Z dniem 20 stycznia 2017 zwalniam z funkcji namiestnika harcerskiego druhnę phm. Małgorzatę 

Molus 

2.1.2. Z dniem 20 stycznia 2017 zwalniam z funkcji namiestnika zuchowego druhnę pwd. Sylwię Kulig. 

2.2. Mianowania w komendzie hufca 

2.2.1. Z dniem 20.01.2017 roku mianuje przewodniczącym komisji historycznej hufca Skierniewice 

druha Mateusza Mazuchowskiego 

2.3.Powołania i rozwiązania sztabów,komisji komend kursów 

2.3.1. Z dniem 20 stycznia powołuję sztab organizacyjny obchodów Dnia Myśli Braterskiej hufca 

Skierniewice w składzie: 

dh. Adam Zaręba - komendant sztabu 

dh. Natalia Wasilewska- z-ca komendanta 

dh. Grzegorz Zaręba z-ca komendanta 

3.Drużyny 

3.2. Zmiany organizacyjne  

3.2.1. Z dniem 20 stycznia rozwiązuję 68 drużynę harcerską SIMA 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 68 drużyny harcerskiej SIMA druhnę Dominikę Najfeld  

7.Mianowania Instruktorów 

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika 

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.12.2016 zamykam próbę na stopień 

przewodnia i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Mateusza 

Mazuchowskiego 

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni 

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.12.2016 otwieram próbę na stopień 

podharcmistrzyni druhnie pwd. Sylwi Kulig.  



 

 

CZUWAJ!!! 

hm. Bartłomiej Wójcik  


