Wroc aw, 14 kwietnia 2014 r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Komendant Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 4 / 2014

Wyj tki z rozkazu komendanta chor gwi L.5 / 2014 z dnia 31.03.2014 r.
1.2 Informacje
1.2.1. informuje o Decyzjach Komendanta Chor gwi z dnia 12.03.2014r.
-Decyzja nr 1/2014, w sprawie odwo ania phm. Magdaleny Wiktorskiej-Chojcan od decyzji
Komendantki Hufca Wroc aw nr 1/2013 z dnia 20.12.2013r.
-Decyzja nr 2/2014 , w sprawie odwo ania od decyzji Komendantki Hufca Wroc aw udzielenia kary
nagany phm. Magdaleny Wiktorskiej-Chojcan
3. Chor giew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuj hm. Ann Binkowsk pe nomocniczk Komendanta Chor gwi ds. budowania
Chor gwianego Zespo u Kadry Kszta cej.
3.4.2. Powo uj zespó przy Skarbniku i mianuj na instruktorów zespo u ni ej wymienione osoby:
-hm. Tomasz Antosiak
Pracami zespo u kieruje Skarbnik Chor gwi - hm. Dorota Ko akowska
4.Rozwi zania i powo ania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Z dniem 31.03.2014r, powo uj komend Kursu Podharcmistrzowskiego „Malachitowy szlak” w
nast puj cym sk adzie:
- hm. Anna Binkowska - komendantka kursu
4.4. Rozwi zywanie i powo ywanie komend chor gwianych przedsi wzi
4.4.3. Z dniem 31.03.2014r. , powo uj Komend XXV Wiosennego Biwaku Integracyjnego w
nast puj cym sk adzie:
- phm. Katarzyna Rodze - kadra programowa
13. Odznaczenia, pochwa y, wyró nienia
13.2. Pochwa y
13.2.1. Udzielam pochwa y instruktorkom i instruktorom Zespo u Promocji i Informacji oraz instruktorom
Poczty Harcerskiej Szaniec, za przygotowanie materia ów promocyjnych na akcj 1% dla ZHP, a w
szczególno ci:
- phm. Maciejowi Kieresowi
-hm. Markowi Stochmia kowi

2. Hufiec
2.1.
Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Iren Do yk z funkcji cz onka Komendanta Hufca ds. Programu z dniem
31.03.2014r. Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie
instruktorskiej.
2.1.2. Zwalniam phm. Marcina Skocza z funkcji Zast pcy Komendanta Hufca ds. Pozyskiwania
rodków z dniem 31.03.2014r. Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych
sukcesów w s bie instruktorskiej.
3. Dru yny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 24 marca 2014r. Na pro
dru ynowej phm. Gabrieli Treli-Kilian zmieniam nazw z 80
WDH NS „W drowcy” na 80 WDH NS „Piechurzy”
3.2.2. Z dniem 21 marca 2014r. otwieram okres próbny Dru ynie Starszoharcerskiej „Target” i nadaj jej
numer 38.
3.2.2. Z dniem 17 marca 2014r. rozwi zuj 11.8 WGZ Szalone Dzieciaki
3.2.3. Z dniem 17 marca 2014 r. rozwi zuj 11.87 WGZ Szalone Dzieciaki – Smyki

3.2.4. Z dniem 17 marca 2014 r. rozwi zuj 11.8 WDH Poszukiwacze Przygód
3.2.5. Z dniem 17 marca 2014 r. rozwi zuj 11.8 WD Poszukiwaczki Przygód.
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Magdalen Wiktorsk -Chojcan z funkcji dru ynowej 11.8 WGZ „Szalone
Dzieciaki”. Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie
instruktorskiej.
3.3.2. Zwalniam dh. Magdalen Dud z funkcji dru ynowej 11.87 WGZ „Szalone Dzieciaki-Smyki”.
Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie instruktorskiej.
3.3.3. Zwalniam pwd. Micha a Kruka z funkcji dru ynowego 11.8 WDH „Poszukiwacze Przygód”.
Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie instruktorskiej.
3.3.4. Zwalniam pwd. Ann Wieraszko z funkcji dru ynowej 11.8 WD „Poszukiwaczki Przygód”.
Serdecznie dzi kuj za pe nienie funkcji i ycz dalszych sukcesów w s bie instruktorskiej.
3.3.5. Mianuj phm. Rafa a Rumianowskiego dru ynowym 38 próbnej Dru yny Starszoharcerskiej
„Target”
5. Szczepy, zwi zki dru yn
5.2. Powo ania i rozwi zania szczepów, zwi zków dru yn
5.2.1. Z dniem 17 marca 2014 r. rozwi zuj Wroc awski Szczep „Przecieramy Szlak”, w którego sk ad
wchodz nast puj ce jednostki:
- 11.8 WGZ „Szalone Dzieciaki”
- 11.87 WGZ „Szalone Dzieciaki –Smyki”
- 11.8 WDH „Poszukiwacze Przygód”
- 11.8 WD „Poszukiwaczki Przygód”
- 11.8 WDSH „Feropako”
5.2.2. Z dniem 23 marca 2014r. Powo uj Wroc awski Szczep Harcerski Nieprzetartego Szlaku
„Niez omni” w sk ad którego wchodz nast puj ce jednostki:
- 30 WDH NS „Delta”
- 40 WDH NS „W drowcy”
- 80 WDH NS „Piechurzy”
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i zwi zkach dru yn
5.3.1. Mianuj hm. Rafa a
wikowskiego Komendantem Wroc awskiego Szczepu Harcerskiego
Nieprzetartego Szlaku „Niez omni”
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.03.2014 otwieram prób
przewodniczki nast puj cym druhnom:
- Magdalenie Ucinek- opiekun próby phm. Beata M ci ska
- Grzegorz D browski - opiekun próby phm. Joanna Krzy osiak

na stopie

7.5. Przyj cie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 7.02.2014r. przyjmuj przewodniczk Martyn Trzask w poczet instruktorów ZHP.
9. Przydzia s bowy
9.3 Zmiana przydzia u s bowego
9.3.1 Informuj o zmianie przydzia u s
Wroc aw.

bowego pwd. Agaty Opali z Hufca ZHP Lubin do Hufca ZHP

10. Wyst pienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skre lenia z listy cz onków
10.1 Podaj do wiadomo ci, e z dniem 17 marca 2014r. na w asn pro
skre lam z
Zwi zku Harcerstwa Polskiego phm. Magdalen Wiktorsk -Chojcan.
10.2 Podaj do wiadomo ci, e z dniem 20 marca 2014r. na w asn pro
skre lam z
Zwi zku Harcerstwa Polskiego dh. Magdalen Dud
10.3 Podaj do wiadomo ci, e z dniem 20 marca 2014r. na w asn pro
skre lam z
Zwi zku Harcerstwa Polskiego pwd. Micha a Kruka
10.4 Podaj do wiadomo ci, e z dniem 20 marca 2014r. na w asn pro
skre lam z
Zwi zku Harcerstwa Polskiego pwd. Ann Wieraszko

listy cz onków
listy cz onków
listy cz onków
listy cz onków

10.4 Podaj do wiadomo ci, e z dniem 20 marca 2014r. na w asn pro
Zwi zku Harcerstwa Polskiego phm. Filipa Chojcana

skre lam z listy cz onków

11. Kary organizacyjne
11.1 W zwi zku ze z onym wnioskiem o wykre lenie z listy cz onków ZHP phm. Magdaleny
Wiktorskiej-Chojcan zaka czam rozpocz
Decyzj nr 1 Komendantki Hufca z dnia 13 marca 2014
r. procedur ukarania kar nagany bez rozstrzygni cia. Jednocze nie informuj , e Druhna nie
skorzysta a z mo liwo ci odniesienia si do stawianych jej zarzutów.
11.2. Udzielam kary upomnienia pwd. Miros awowi Bi kowskiemu za niedopilnowanie zbiórki zuchowej
w dniu 25.02.2014.
12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwa y za organizacj Bratniego Kr gu nast puj cym druhnom i druhom:
-phm. Joannie Krzy osiak
-pwd. Mateuszowi Wyl dze
12.2. Udzielam pochwa y pwd. Jakubowi Ostrowskiemu za pomoc przy rozliczeniu Akcji Lato 2013r.
12.3 Udzielam Pochwa y Jakubowi Wojnie za pomoc przy przewiezieniu sprz tu harcerskiego z
Jednostki Wojskowej.
13. Inne
13.1. Przyznaje odznak “Ratownik ZHP” nast puj cym druhnom i druhom:
- Anna Rudownik trop.
- Magdalena Biernat sam.
14. Sprostowania
14.1. Informuj , e w rozkazie L. 3/2014 z dnia 13 marca 2014r. w punkcie 3.3.4. b dnie podano nazw
dru yny by o : 347 Dru yna Harcerzy Le nych, powinno by : 347 Dru yna Harcerek Le nych.

Czuwaj!
/-/ phm. Beata M ci ska

