Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy

ROZKAZ NACZELNIKA HARCERZY L13/16
z dnia 11 listopada 2016 roku
23-31 Beavor Lane, London, W6 9AR.
Tel: +44 208 748 8006

www.zhpgkh.org
email: naczelnik@zhpgkh.org

"Wyście w pierwszym stanęli szeregu, tych którzy odważyli się
sięgnąć po zaszczytne miano żołnierzy niepodległości".
Marszałek Józef Piłsudski do Harcerzy.
1. Komenda Chorągwi
Na wniosek Komendanta Chorągwi zwalniam dotychczasową Komendę Chorągwi w Wielkiej
Brytanii i z dniem 31 października 2016 r. mianuję nową w składzie:
pwd Daniel Best
hm Bogdan Jackowski
phm Janek Lasocki
hm Marek Iczkiewicz
phm Marek Mrozek
hm Michał Nalewajko
phm Wojtek Bernasiński
pwd Rafał Kochaj
phm Jerzy Zychowicz

Referent. Administracyjno-organizacyjny
Referent Skarbowo-gospodarczy
Referent Wędrowników
Referent Harcerzy
Referent Zuchów
Referent Kształcenia
Referent Przyjmowania Dorosłych
Referent Nowych Jednostek
Referent Zlotu 2017.

.

2. Zatwierdzenie wyjazdu zagranicznego
Na wniosek Referenta Rozwoju Organizacji zatwierdzam wyjazd zagraniczny 5 Drużyny
Harcerskiej „Niezłomni” im. mjr. Henryka „Hubala” Dobrzańskiego w Shannon, Próbny
Hufiec w Irlandii.
Rodzaj Akcji: Międzynarodowy Festival Piosenki Harcerskiej i Skautowej
Termin:

3/02/2017 – 6/02/2017.

Miejsce:

Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Avenue du Square, 13100,
Aix-en-Provence, Francja

Komendant:

hm Robert Juś.

3. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
a.

Na wniosek Kierownika Wydziału Kształcenia w Głównej Kwaterze Harcerzy otwieram
próbę na stopień harcmistrza druhowi
phm Tomasz Kostienko.

b.

Na wnioskek Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii otwieram próbę na stopień
harcmistrza druhowi
phm Jerzy Zychowicz.
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4. Roczna rejestracja instruktorów i jednostek harcerskich
Regulaminy naszej Organizacji wymagają, że każdy instruktor i każda jednostka musi się
zarejestrować na początku każdego roku. We wszystkich Okręgach ubezpieczenie
harcerskie pokrywa tylko zarejestrowanych instruktorów oraz uczestników w
zarejestrowanych jednostkach.
Tylko zarejestrowani instruktorzy mogą pełnić funkcje i 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 2017 r.

b.

Wszyscy czynni członkowie starszyzny składają arkusze rejestracyjne wraz z opłatami
organizacyjnymi do Komendanta Chorągwi. Przewodnicy czynią to przez hufcowych,
którzy opiniują arkusze przewodników przed przesłaniem ich 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 harcmistrzów, podharcmistrzów, instruktorek zuchowych i
działaczy harcerskich, z opinią i wnioskiem Komendanta Chorągwi o zaliczenie służby
albo nie, wraz z należytymi składkami przesyłane są do Głównej Kwatery Harcerzy w
Londynie.

e.

Arkusze rejestracyjne przewodników pozostają u Komendantów Chorągwi.

6. Roczna rejestracja jednostek organizacyjnych.
a.

Zarządzam złożenie rocznych raportów rejestracyjnych chorągwi, hufców, drużyn i
gromad oraz jednostek samodzielnych do dnia 31 grudnia 2016 r.

b.

Raporty roczne jednostek składane są drogą służbową na odpowiednich kartach
rejestracyjnych, których wzory są dostępne na witrynie Głównej Kwatery Harcerzy
www.zhpgkh.org/dokumenty/administracja/

c.

Na podstawie otrzymanych arkuszy jednostek Komendanci Chorągwi sporządzają
zestawienie statystyczne i Roczny Raport Chorągwi, który przesyłają do GKH.

7. Terminy.
Ustalam termin przesłania do GKH arkuszy rejestracyjnych instruktorów, Rocznych
Raportów Chorągwi oraz opłat organizacyjnych do dnia 31 stycznia 2017 r.
UWAGA: Spóźnione rejestracje członków starszyzny, które wpłyną do GKH po 28.02.2017 r
będą przyjmowane jedynie w wyjątkowych wypadkach.
8. Konkurs fotografi na stronie Facebooku
Konkurs pod tytułem: „Najciekawsze zdjęcie harcerskie ZHP działającego poza granicami
Kraju” został ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/ZHP.Organizacja.Harcerzy
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Zasady konkursu:
Każda gromada/drużyna/samodzielny zastęp może przysłać do konkursu jedno swoje
zdjęcie (pojedyncze zdjęcie, nie kompozyt kilku). Mogą być na nim osoby, ale nie muszą.
Ważne jest by był na nim element kojarzony ściśle z harcerstwem.
Termin przysyłania zgłoszeń do 24:00 15/12/2016; Termin oceniania do 24:00 20/12/2016.
O zwycięstwie i zajętym miejscu decyduję liczba polubień pod danym zdjęciem.
Zdjęcia prosimy wysłać tylko w dobrej jakości (wyższa rozdzielczość zdjęcia) na adres
mailowy: tomasz.kostienko@zhpgkh.org (nie przez Facebooka - niższa rozdzielczość).
Prosimy dołączyć krótki opis zdjęcia (np. gdzie, kiedy zostało zrobione, okoliczności itp)

Czuwaj !

Marek Szablewski,hm
Naczelnik Harcerzy.
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