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1. Komendant Chorągwi we Wielkiej Brytanii
a.

Na własną prośbę, z dniem 3 października 2020r. zwolniłem z funkcji Komendanta
Chorągwi we Wielkiej Brytanii druha
hm Jan Minor.
Dziękuję druhowi Janowi za jego służbę na tej funkcji przez dwie kadencje.

b.

Mianowałem Komendantem Chorągwi we Wielkiej Brytanii z dniem 3 października
2020r. druha
hm Marcin Roth.
Życzę druhowi Marcinowi wszelkich sukcesów na tej zaszczytnej funkcji.

2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
a.

Na wniosek Komendanta Chorągwi we Wielkiej Brytanii dopuszczam do próby na
stopień harcmistrza druha
phm Paweł Grabowiecki.

b.

Mianuję komisję próby dla druha Grabowieckiego w składzie:
hm K. Jasiński
hm F. Pepliński

hm J. Minor
hm M. Szablewski

hm M. Nalewajko
hm R. Urbaniak.

3. Konferencje instruktorskie
a.

Na wniosek Komendanta Chorągwi w Australii zatwierdzam Konferencję Instruktorską
Sprawozdawczo-wyborczą i Konferencją Instruktorską Metodyczno-programową, które
się odbędą w dniu 1 listopada 2020r. w formie telekonferencyjnej.

b.

Zatwierdzam również programy tychże konferencji.

c.

Na wniosek Komendanta Chorągwi w Kanadzie zatwierdzam Konferencję Instruktorską
Sprawozdawczo-wyborczą, która się odbędą w dniu 5 listopada 2020r. w formie
telekonferencyjnej.

d.

Zatwierdzam również programy tejże konferencji.

4. Rejestracja starszyzny.
a.

Zarządzam roczną rejestrację członków starszyzny na dzień 1 stycznia 2021 r.

b.

Wszyscy czynni członkowie starszyzny składają arkusze rejestracyjne wraz z opłatami
organizacyjnymi do Komendanta Chorągwi. Przewodnicy czynią to przez swoich
hufcowych, którzy opiniują arkusze przewodników przed przesłaniem ich do
Komendanta Chorągwi. Pozostali członkowie starszyzny przekazują 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, opiniowane przez Komendanta Chorągwi wraz z wnioskiem o
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zaliczenie służby, przekazywane są do Głównej Kwatery Harcerzy w Londynie do dnia
10 stycznia 2021 r.
e.

Arkusze rejestracyjne przewodników złożone są u Komendanta Chorągwi do dnia 10
stycznia 2021 r.

5. Roczna rejestracja jednostek organizacyjnych.
a.

Zarządzam złożenie rocznych raportów rejestracyjnych chorągwi, hufców, drużyn i
gromad oraz jednostek samodzielnych do dnia 31 grudnia 2020 r.

b.

Raporty roczne jednostek składane są drogą służbową do Komendantów Chorągwi 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 Głównej
Kwatery Harcerzy.

6. Opłaty organizacyjne
Składki starszyzny i uczestników wraz ze szczegółowym rozliczeniem przekazywane są do
Skarbnika Głównej Kwatery Harcerzy w Londynie do dnia 10 stycznia 2021 r. Dla
przypomnienia załączam stawki opłat do GKH i Naczelnictwa.
7. Poprawiony Regulamin Mundurowy
Zatwierdzam do użytku służbowego uzupełniony Regulamin Mundurowy w którym punkt 57
został uzupełniony. Unieważniam wszystkie poprzednie regulaminy mundurowe. Aktualny
regulamin ukaże się wkrótce na witrynie Głównej Kwatery Harcerzy.
8. Zaliczenie służby harcerskiej
Zaliczam służbę harcerską za rok 2019 druhom
hm Tadeusz Stenzel

hm ks. Roman Werner

.
Czuwaj!

Franek Pepliński, hm
Naczelnik Harcerzy.
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