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Decyzja nr 3/IX/2014 

Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym  
i elektronicznym nad Stanowiskiem w sprawie złożenia Skargi kasacyjnej strony pozwanej 

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

1. Zarządzam głosowanie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym  
i elektronicznym nad Stanowiskiem w sprawie złożenia Skargi kasacyjnej strony pozwanej od 
wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. (projekt stanowi załącznik 
do decyzji) 

2. Ustalam następujący tryb głosowania:  

a) w dniu 28 listopada 2014 r. stanowisko, o którym mowa w punkcie 1 wraz z listą 
potwierdzającą udział w głosowaniu będzie wyłożona w sekretariacie chorągwi we 

Wrocławiu, przy ul. Nowej 6. Lista zawierać będzie imię, nazwisko oraz trzy rubryki: „za”, 
„przeciw”, „wstrzymujący się”. Dokonanie podpisu we właściwej rubryce będzie formą 
oddania głosu.  

b) w dniu 28 listopada 2014 r. stanowisko, o którym mowa w punkcie 1 zostanie także 

rozesłana drogą elektroniczną na imienne konta mailowe członków komendy w domenie 
@dolnoslaska.zhp.pl wraz z niniejszym zarządzeniem. W odpowiedzi na maila członkowie 
komendy oddadzą swój głos pisząc „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Kopie maili 
zostaną dołączone do protokołu po głosowaniu. 

c) Można oddać tylko jeden głos w formie obiegowej (punkt a)) lub elektronicznej (punkt b)) 

d) Po głosowaniu zostanie sporządzony protokół, który będzie przedłożony do przyjęcia przez 
Komendę na najbliższym jej posiedzeniu. 

e) Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Komendant  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 

 



  
  

Załącznik do Decyzji nr 1/IX/2014  
Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia 28 listopada 2014 r.  

- Projekt – 

 

Stanowisko nr ……./IX/2014 

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia ………………………... 

w sprawie złożenia Skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego we 
Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, opinią Radcy 
Prawnego Chorągwi, tożsamym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej oraz po 

wysłuchaniu wyjaśnień Komendanta i Radcy stoi na stanowisku, aby odstąpić od składania skargi 
kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
(Sygn, akt: II Ca 613/14) w sprawie z powództwa Pana Szczepana Bechcickiego. 

 

 

Komendant  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 

 



  
  

Lista potwierdzająca udział w głosowaniu  
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym nad Stanowiskiem w sprawie złożenia Skargi 
kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

Głosowanie odbywa się na podstawie zarządzenia nr 1/IX/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. Komendanta 
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

stopień, imię (imiona) i nazwisko data za przeciw wstrzymał się 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński     

hm. Dorota Kołakowska     

hm. Julianna Zapart      

hm. Adam Gacek     

phm. Maciej Kieres     

phm. Jakub Matuszczyk     

phm. Krzysztof Stachów     

 
 

Protokół z głosowania w trybie obiegowym i elektronicznym 

Wrocław, dn. ………………………….. 2014 r. 

Na podstawie powyższej listy oraz załączonych kopi maili stwierdzam, że w głosowaniu w dniu 

…………………………. r. wzięło udział ……………….. członków komendy, w tym w trybie obiegowym oddano 

głosów  ……..…, a elektronicznym oddano głosów …..…....  

Oddano głosów (łącznie): „za” - …... „przeciw” - …... „wstrzymujących się” - …… 

Stwierdzam, że w dniu …………………. 2014 r. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
przyjęła/nie przyjęła1 Stanowisko w sprawie prawie złożenia Skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku 
Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

Stanowisku nadano numer ……../IX/2014 

 

 

Protokół przyjęto na posiedzeniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w dniu: ……………… 

                                                             
1 Niewłaściwe skreślić 


