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„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym.
Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień.”
Marszałek Józef Piłsudski,
Odeszli na Wieczną Wartę
dz.h Stanisław Forc dnia 30 września 2015 r. Chorągiew Harcerzy w Stanach
Zjednoczonych.
hm diakon Czesław Pukacz dnia 7 października 2015 r. Chorągiew Harcerzy w Wielkiej
Brytanii. Hufcowy Hufca Wilno, Komendant Chorągwi, Kierownik Stanicy Harcerskiej Fenton,
Członek Głównej Kwatery Harcerzy.
Cześć ich pamięci !
1. Członkowie starszyzny
Na wniosek Komendanta Chorągwi w Kanadzie nadaję stopień podharcmistrza druhom
pwd Konrad Dąbrowski
pwd Drake Richardson.
2. Regulamin Stopnia Przewodnika
Zatwierdzam do użytku służbowego uzupełniony Regulamin Stopnia Przewodnika.
Unieważniam wszystkie poprzednie wydania tego regulaminu.
3. Projekt spisania grobów instruktorów i instruktorek harcerskich
Przypominam o projekcie spisania grobów instruktorów ogłoszonym w RN L5/15.
Wyznaczyłem termin nadesłania spisu grobów instruktorów z każdej chorągwi na 1 listopada
2015. Z przykrością stwierdzam, że dotychczas otrzymałem tylko dwie odpowiedzi. Proszę
Komendantów Chorągwi o przekazanie danych o zmarłych instruktorach z swoich terenów
aby można było założyć rejester. Podając w przyszłości nekrologi zmarłych instruktorów
proszę podać również miejsce pochowku.
4. Instrukcje Obowiązujace 03 i 04
Zatwierdzam poprawione Instrukcje Obowiązujące jak następuje:
Instrukcja Obowiązująca 01 - Przeprowadzanie Konferencji Instruktorskich
Instrukcja Obowiązująca 04 - Przeprowadzenie Próby na Stopień Harcmistrza.
Unieważniam wszystkie poprzednie wydania tych instrukcji.
5. 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 ubezpiecznie harcerskie
pokrywa tylko zarejestrowanych instruktorów oraz uczestników w zarejestrowanych
jednostkach.
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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.
6. Rejestracja starszyzny.
a.

Zarządzam roczną rejestrację członków starszyzny naszej Organizacji na dzień 1
stycznia 2016 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, 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.

7. Roczna rejestracja jednostek organizacyjnych.
a.

Zarządzam złożenie rocznych raportów rejestracyjnych chorągwi, hufców, drużyn i
gromad oraz jednostek samodzielnych do dnia 31 grudnia 2015 r.

b.

Raporty roczne jednostek składane są drogą służbową na odpowiednich arkuszach.

c.

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

8. Terminy.
Ustalam termin przesłania do GKH arkuszy rejestracyjnych instruktorów, Rocznych
Raportów Chorągwi oraz opłat organizacyjnych do dnia 31 stycznia 2016 r.
UWAGA: Spóźnione rejestracje członków starszyzny, które wpłyną do GKH po 29.02.2016
będą przyjmowane jedynie w wyjątkowych wypadkach.
9. Poprawka RN L6/15 pkt 5 - Komenda Chorągwi Harcerzy w Kanadzie
hm Michał Sokolski

Referent Wędrowników.

10. Zmiana przydziału
Na własną prośbę przenoszę do Drużyny „Płomień” przy GKH druha
phm Tomasz Kostienko.
11. Zaliczenie służby harcerskiej
Zaliczam służbę harcerską za rok 2014 druhom:
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii
hm ks Jan Wojczynski

hm Kazimierz Stepan

hm ks Roman Werner.

Czuwaj !

Marek Szablewski, hm
Naczelnik Harcerzy.
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