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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014 serdeczne
życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu przygód harcerskich
przesyłam wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i
instruktorom.

Odszedł na wieczną wartę
hm Jan Szymański dnia 15 grudnia 2013r. Chorągiew Harcerzy w Kanadzie.
Cześć jego pamięci !
1. Członek Starszyzny
a. Na wniosek Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii, weryfikuję stopień instruktorski i
przyjmuję do Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju druha
phm Mateusz Malinowski.
2. Komenda Chorągwi w Stanach Zjednoczonych
Na wniosek Komendanta Chorągwi w Stanach Zjednoczonych odwołuję dotychczasową
Komendę i mianuję nową w składzie
hm Ryszard Urbaniak
O phm Bartłomiej Marciniak
in.z Magda Gościcka
phm Grzegorz Horelik
hm Adam Jańczuk
hm Krzysztof Krajewski
in.z Małgorzata Sendrowska

Zastępca Komendanta Chorągwi i Sekretarz
Kapelan
Referent Zuchów
Referent Harcerzy
Referent Wędrowników
Referent Kształcenia Starszyzny
p.o. Referent Skarbowo-gospodarczy.

3. Korespondencyjny kurs harcmistrzowski 2012-2013
a. Po uzgodnionym przedłużeniu terminu, na wniosek Komendanta kursu, zaliczam
ukończenie Korespondencyjnego kursu harcmistrzowskiego druhowi:
phm Daniel Babynko.
4. Roczna rejestracja instruktorów i jednostek harcerskich
Przypominam, że regulaminy naszej Organizacji wymagają, że każdy instruktor i każda
jednostka musi się zarejestrować na początku każdego roku. We wszystkich Okręgach
ubezpiecznie harcerskie pokrywa tylko zarejestrowanych instruktorów oraz uczestników w
zarejestrowanych jednostkach.
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Tylko zarejestrowani instruktorzy mogą działać w naszej Organizacji. Ci którzy nie
przestrzegają punktualnie rocznej rejestracji narażają siebie na poważne konsekwencje
prawne w razie wypadków itp.
5. Rejestracja starszyzny.
a.

Zarządzam roczną rejestrację członków starszyzny naszej Organizacji na dzień 1
stycznia 2014.

b.

Wszyscy czynni członkowie starszyzny składają arkusze rejestracyjne wraz ze
składkami do Komendanta Chorągwi. Przewodnicy czynią to przez hufcowych, którzy
opiniują arkusze przewodników przed przesłaniem do Komendanta Chorągwi. Pozostali
członkowie starszyzny wysyłają swoje arkusze bezpośrednio do Komendanta Chorągwi.

c.

Instruktorzy, którzy wracają do czynnej pracy, wypełniają arkusz rejestracyjny i wysyłają,
wraz ze składką, do Komendanta Chorągwi.

d.

Arkusze rejestracyjne, z opinią i wnioskiem Komendanta Chorągwi o zaliczenie służby
albo nie, wraz z należytymi składkami przesyłane są do GKH. Arkusze przewodników
pozostają u Komendantów Chorągwi.

e.

Przypominam, że od początku roku 2013 obowiązują nowe opłaty organizacyjne
(Patrz Rozkaz Naczelnika L9/12 z dnia 3 grudnia 2012r.

6. Roczna rejestracja jednostek organizacyjnych.
a.

Zarządzam złożenie rocznych raportów rejestracyjnych chorągwi, hufców, drużyn i
gromad oraz jednostek samodzielnych.

b.

Raporty roczne jednostek składane są drogą służbową na odpowiednich arkuszach.

c.

Na podstawie otrzymanych arkuszy Komendanci Chorągwi sporządzają Roczny Raport
Statystyczny Chorągwi, który przesyłają do GKH.

7. Terminy.
Ustalam termin przesłania do GKH arkuszy rejestracyjnych instruktorów, Rocznych
Raportów Statystycznych Chorągwi oraz opłat organizacyjnych do dnia 28 lutego 2014r.
UWAGA: Spóźnione rejestracje, które wpłyną do GKH po 30.06.2014 będą przyjmowane
jedynie w wyjątkowych wypadkach.

Czuwaj !

Marek Szablewski, hm
Naczelnik Harcerzy.

2/2

