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3. Drużyny 

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 

3.1.1.  Na wniosek drużynowej zmieniam nazwę 108 Szamotulskiej Drużyny Harcerek „Watra”  

 na 108 Szamotulską Drużynę Harcerską „Watra”. 

 

 

7. Mianowania instruktorów. 

 

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 

7.3.1.   Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 maja 2018 r. zamykam próbę 

  i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie  pwd. Kamili Roszyk. 

 

7.3.2.  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 maja 2018 r. zamykam próbę  

 i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie  pwd. Agnieszce Beceli . 

 

 

13. Inne 

13.1.  Dziękuję 5 Wronieckiej Drużynie Harcerskiej „Czerwone Berety” im. 1 Samodzielnej Brygady                   

 Spadochronowej”  za wystawienie pocztu sztandarowego hufca na uroczystym spotkaniu                       

 z Prezydentem RP . Za wzorowe pełnienie służby wyróżniam druhów Bartłomieja Małeckiego,  

 Tomasza Stołowskiego oraz Sebastiana Drobnika. 

  

 

13.2.  Dziękuję Kręgowi Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Matecznik”  za całodzienną, bardzo owocną 

 pracę wykonaną w Bazie Hufca w Jeleńcu.  

 

13.3.  Informuję, że ustanowiony został pełnomocnik Komendanta Hufca do spraw pozyskanie informacji z 

 Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

 

 W warunkach ZHP obowiązek sprawdzania figurowania w rejestrze dotyczy: 

-  harcerskiej kadry wychowawczej: drużynowych, przybocznych, instruktorów działających w 

komendach i zespołach 

- harcerskiej kadry wspierającej: specjalnościowej, kwatermistrzowskiej, zabezpieczenia ratowni-

czego itd 

- cywilnej kadry HALiZ, mającej kontakt z zuchami i harcerzami, w tym nawet obsługi kuchennej 

baz 



- cywilnych wolontariuszy wspomagających nasze działania, np. cywilnych opiekunów drużyno-

wego czy rodziców proszonych o pomoc w biwakach jako pełnoletni opiekunowie, nawet jedno-

razowo 

- harcerskiej „młodszej kadry”: zastępowych, funkcyjnych drużyn i szczepów, po ukończeniu 13 

roku życia 

 Pełnomocnik w osobie dh. hm. Katarzyny Grążki posiada uprawnienia dostępu do RSPTS i do niej 

 należy kierować zapytania odnośnie wymaganych osób.  

 Zapytanie powinno zawierać następujące dane: pesel, imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca, 

 imię matki, data urodzenia.  

  

 Niedopełnienie obowiązku sprawdzenia osób w RSPTS zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 maja 

 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. 

 zm.) stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej 

 niż 1000 zł. 

 

 

 

    CZUWAJ ! 

    phm. Rajmund Grążka 
 


