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Odszedł na Wieczną Wartę
phm Ryszard Czerniawski dnia 16 września 2017 r., Chorągiew Harcerzy w Argentynie.
Geolog, członek Harcerskiego Klubu Andynistycznego w Argentynie, zdobywca dziewiczych
szczytów w Andach „Bór Komorowski” (1968) i „Monte Cassino” (1969).
Cześć Jego pamięci!
1. Konferencja Instruktorska Sprawozdawczo-wyborcza
Na wniosek Komendanta Chorągwi w Kanadzie zatwierdziłem w dniu 4 października 2017 r.
Konferencję Instruktorską Sprawozdawczo-wyborczą, która odbędzie się w dniu 4 listopada
2017 r. w sali parafialnej Parafii św. Maksymiliana Kolbe, 4260 Cawthra Road, Mississauga,
ON, L4Z 1V8. Zatwierdziłem również program tejże konferencji.
2. Roczna rejestracja instruktorów i jednostek harcerskich
Regulaminy naszej Organizacji wymagają, że każdy instruktor i każda jednostka musi się
zarejestrować na początku każdego roku kalendarzowego. 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.
3. Rejestracja starszyzny.
a.

Zarządzam roczną rejestrację członków starszyzny naszej Organizacji na dzień 1
stycznia 2018 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 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, opiniowane przez Komendanta Chorągwi wraz z wnioskiem o
zaliczenie służby albo nie, przesyłane są do Głównej Kwatery Harcerzy w Londynie.

e.

Składki organizacyjne, wraz ze szczegółowym rozliczeniem przekazywane są do
Skarbnika GKH.

1

f.

Arkusze rejestracyjne przewodników pozostają u Komendantów Chorągwi.

4. Roczna rejestracja jednostek organizacyjnych.
a.

Zarządzam złożenie rocznych raportów rejestracyjnych chorągwi, hufców, drużyn i
gromad oraz jednostek samodzielnych do dnia 31 grudnia 2017 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 GKH.

5. Terminy.
Ustalam termin przesłania do GKH arkuszy rejestracyjnych instruktorów, Rocznych Raportów
Chorągwi oraz opłat organizacyjnych do dnia 31 stycznia 2018 r.
UWAGA: Spóźnione rejestracje członków starszyzny, które wpłyną do GKH po 28.02.2018 r
będą przyjmowane jedynie w wyjątkowych wypadkach.
6. Poprawka Rozkazu Naczelnika L10/17
Punkt 2 a. Kurs-obóz harcmistrzowski „Radosny Brat i Wychowawca”.
Zaliczam pomyślne ukończenie kursu-obozu druhom
phm Leszek Indyk

pwd Ryszard Szymczuk.

7. Poprawka Rozkazu Naczelnika L6/17 z dnia 21 lipca 2017
Punkt 3. Zaliczenie służby. (pominięto rok służby)
Zaliczam służbę harcerską za rok 2016
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii
hm Andrzej Antonik
hm Władysław Mala
hm Ryszard Weber
phm Konrad Kaptur
in z Barbara Rudnik

hm Andrzej Borkowski
hm Maurycy Paskiewicz
phm Daniel Babynko
phm Jan Lasocki
in z Jaśmina Slater

hm Marek Iczkiewicz
hm Ryszard Trojanowski
phm Piotr Czernjajew
phm Marek Mrozek

Czuwaj !

Marek Szablewski,hm
Naczelnik Harcerzy.
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