Wroc aw, 13 luty 2014r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Komendant Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 2 / 2014

11. Kary organizacyjne
11.1. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 2) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP udzielam nagany Druhnie
phm. Magdalenie Wiktorskiej-Chojcan za post powanie niezgodne ze Statutem ZHP oraz
nieprzestrzeganie decyzji Komendy Hufca. Jednocze nie wzywam Druhn do stosowania si
do postanowie Statutu ZHP, przestrzegania przepisów i regulaminów ZHP oraz decyzji W adz
ZHP w dalszej pracy instruktorskiej. Uzasadnienie decyzji znajduje si w za czniku do
niniejszego rozkazu, dost pnym w Komendzie Hufca.
11.2. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 4) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP w zwi zku z
nierozliczeniem do dnia dzisiejszego Harcerskiej Akcji Letniej 2013 w KRZECZKOWIE, pozbawiam
Druha phm. Marcina Miko ajczyka cz ci praw cz onkowskich zwi zanych z pe nieniem funkcji
dotycz cych zarz dzania maj tkiem ZHP, w tym Hufca ZHP Wroc aw i jednostek podleg ych, na
okres 2 lat. Jednocze nie wyznaczam Druhowi ostateczny termin do dnia 28.02.2014na
ostateczne rozliczenie HAL.
Zgodnie z §28 ust.1 pkt 2 od decyzji Komendanta Hufca ukaranemu instruktorowi przys uguje
prawo odwo ania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia do w ciwego S du Harcerskiego.
12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwa y za wzorowe przeprowadzenie Wyprawy Polarnej Zuchów
nast puj cym druhnom i druhom :
- hm. Ma gorzacie Zió kowskiej Komendantka
-hm. Jaros awowi Zió kowskiemu
-phm. Bognie Ja owieckiej
-pwd. Jakubowi Ostrowskiemu
-pwd. Zosi Szynal
-pwd. Magdalenie Kazior
-phm. Romanowi Kie basowi
-pwd. Micha owi Kowalczykowi
14. Sprostowania
W rozkazie L1/2014 nie podano nast puj cych wyj tków z rozkazu Naczelnika ZHP:
10. Kary organizacyjne
10.3. Na podstawie §27 ust. 1 pkt. 2) i §27 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP,
na podstawie wniosku zast pcy Naczelnika ZHP hm. Lucjana BRUDZY SKIEGO
i cz onka G ównej Kwatery ZHP hm. Grzegorza WO NIAKA, w zwi zku z naruszeniem § 60 ust.
2 pkt. 9), §75 i §79 ust. 1 Statutu ZHP, udzielam kary nagany cz onkowi Komendy Chor gwi
Dolno skiej ZHP hm. Krzysztofowi KO ODZIEJCZYKOWI.

/-/ phm. Beata M ci ska

