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1. Mianowanie Komendanta Chorągwi
Z dniem 6 listopada 2011 mianuję Komendantem Chorągwi w Stanach Zjednoczonych na
następną kadencję druha
hm Ryszard Urbaniak.
Dziękuję druhowi Ryszardowi za jego dotychczasową pracę i życze wszelkich sukcesów w
następnej kadencji.
2. Roczna rejestracja instruktorów i jednostek harcerskich
Przypominam, że zgodnie z regulaminami naszej Organizacji każdy instruktor i każda
jednostka musi się zarejestrować na początku każdego roku. We wszystkich chorągwiach
jedynie zarejestrowani instruktorzy i uczestnicy w zarejestrowanych jednostkach są pokryci
ubezpieczeniem i mogą działać w naszej Organizacji.
Ci którzy nie przestrzegają punktualnie rocznej rejestracji narażają siebie na poważne
konsekwencje prawne w razie wypadków itp.
3. Rejestracja starszyzny.
a. Zarządzam roczną rejestrację członków starszyzny naszej Organizacji na dzień 1
stycznia 2012.
b. Wszyscy czynni członkowie 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
wysyłają swoje arkusze bezpośrednio do Komendanta Chorągwi.
c. Instruktorzy, którzy wracają do czynnej pracy, wypełniają arkusz rejestracyjny i wysyłają
do Komendanta Chorągwi jak w punkcie 1.b.
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.
4. 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.
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5. Terminy.
Ustalam termin przesłania do GKH arkuszy rejestracyjnych instruktorów, Rocznych
Raportów Statystycznych Chorągwi oraz opłat organizacyjnych do dnia 28 lutego 2012r.
UWAGA: Spóźnione rejestracje, które wpłyną do GKH po 30.06.2012 będą przyjmowane
jedynie w wyjątkowych wypadkach.
6. Zjazd Ogólny – wybór delegatów
W roku 2012 obędzie się Zjazd Ogólny. Zgodnie z obowiązującą dotychczas zasadą, wybór
delegatów na Zjazd spośród harcmistrzów w danej chorągwi odbędzie się na podstawie
liczby harcmistrzów z zaliczoną służbą za rok 2011 podanych przez Komendanta Chorągwi
w raporcie statystycznym. Na każdą rozpoczętą piątkę harcmistrzów w tej liczbie należy
wybrać jednego delegata.
7.

Zmiana przydziału

Na wniosek Komendanta Chorągwi w Stanach Zjednoczonych przenoszę z Drużyny
„Płomień” do Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych druha
phm Adam Konopka.
8.

Zaliczenie służby

Zaliczam służbę harcerską za rok 2010 następującym druhom z Chorągwi w Wielkiej
Brytanii:
hm Krzysztof Jakubowski

hm Aleksander Szwagrzak

phm Jerzy Kowalski.

Czuwaj !

Andrzej Borowy, hm
Naczelnik Harcerzy
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