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Rozkaz L. 6/2015

1. Zarządzenia i Informacje
1.2 Informacje
1.2.1. Podajemy do informacji, że Komenda Hufca podjęła następującą uchwałę:
- Uchwała nr 1/2/2015 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 02.02.2015 w sprawie wstrzymania
opłat do Komendy Chorągwi Dolnośląskiej.
1.2.2. Podajemy do informacji, że Komendantka i Skarbniczka Hufca podjęły następujące uchwały:
- Uchwała nr 1/2/2015 Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Wrocław z dnia 09.02.2015 r.
w sprawie składek członkowskich.
- Uchwała nr 2/2/2015 Komendantki i Skarbniczki Hufca ZHP Wrocław z dnia 27.02.2015
w sprawie podniesienia kosztów pośrednich od HAL i objęcie kosztami pośrednimi HAZ.
1.2.3. Utrata członkostwa w ZHP
1.2.3.1. Informujemy, że na mocy § 24 Statutu ZHP na skutek nieopłacenia składek członkowskich z
dniem 21.03.2015 r. ustało członkostwo w ZHP następującym druhnom i druhom:
- hm. Tomasz Antosiak
- phm. Grzegorz Bakuliński
- phm. Marcin Bednarkiewicz
- phm. Janusz Bębas
- pwd. Aleksandra Brzezicka
- phm. Dominika Czarkowska
- phm. Małgorzata Ćwikowska
- hm. Rafał Ćwikowski
- phm. Adam Dacko
- hm. Wojciech Dacko
- hm. Maciej Dmyszewicz
- pwd. Piotr Domański
- hm. Teresa Fischer
- pwd Łukasz Gądek
- phm. Waldemar Gleń
- pwd. Magda Gorczyca
- Anna Gościniak
- Michał Grochowski
- phm. Grzegorz Grodzicki
- pwd. Barbara Horyń
- Anna Jasińska
- phm. Sebastian Jeziorski
- Martyna Jurczyńska
- Patrycja Kamaszuk
- Adriana Kansy

- pwd. Magdalena Kazior
- Beata Kiepura
- Sylwia Klimowicz
- hm. Monika Kołodziej
- pwd. Anna Kozdrańska
- pwd. Konrad Krakowiak
- pwd. Agata Kubiś
- pwd. Jakub Kunert
- Wojciech Kupczyński
- pwd. Michał Kuźmicki
- Adam Łęcki
- phm. Aleksandra Łysiak
- Agata Maciejewska
- phm. Magdalena Makieła
- Anna Marko
- pwd. Paulina Maślana
- Marek Mekwiński
- hm. Halina Mędrek
- phm. Marcin Mikołajczyk
- pwd. Marek Milian
- pwd. Maciej Mrzygłodzki
- pwd. Patryk Ogonowski
- pwd. Anna Oktaba
- pwd. Agata Opala
- pwd. Jakub Ostrowski
- pwd. Grzegorz Osumek
- phm. Agnieszka Paskart
- pwd. Wojciech Pospolita
- pwd. Joanna Pruchnicka
- pwd. Karol Pruchnicki
- Monika Seifert
- hm. Tomasz Sikora
- phm. Anna Skocz
- phm. Marcin Skocz
- pwd. Daniel Skwarnik
- pwd. Adam Sztajer
- Katarzyna Sztubecka
- pwd. Izabela Szwejkowska
- pwd. Zofia Szynal
- Natalia Szyry
- Katarzyna Świerczek
- Magdalena Tymiak
- pwd. Jakub Wolski
- Kamila Wołejszo
- pwd. Agnieszka Wróblewska
- Arkadiusz Zając
- Andrzej Zamecki
- Krzysztof Żmudzin.
1.2.1.2. Informujemy, że utrata członkostwa jest równoznaczna z automatycznym zwolnieniem ze
wszystkich pełnionych funkcji pochodzących z mianowania lub z wyboru.
1.2.1.3. Ponadto, zgodnie z § 19 Statutu ZHP, osoby te utraciły prawo do:
1) brania udziału we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczenia w życiu
jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział służbowy,
2) realizowania przysługującego im czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach
określonych w § 37,
3) wypowiadania się i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących ZHP,
4) korzystania z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP na zasadach określonych przez
Związek,

5) noszenia munduru i odznak organizacyjnych ZHP.
1.2.2. Przywrócenie członkostwa w ZHP
1.2.2.1. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r.
w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP „Osobie, której członkostwo ustało w
związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się
członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w
ciągu 3 miesięcy wpłaci zaległe i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym.
Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia
z listy członków ZHP.”
1.2.2.2. Decyzją Komendy Hufca ustala się następujące etapy procedury ponownego ubiegania się o
członkostwo:
1) opłacenie składki członkowskiej przez daną osobę (przelewem lub gotówką);
2) w przypadku osób pełniących funkcje - zwrócenie się na piśmie do Komendy Hufca z prośbą o
ponowne mianowanie na daną funkcję (pismo powinno zawierać: imię, nazwisko, stopień instruktorski,
datę opłacenia składki, pełną nazwę funkcji - np. drużynowy 200 Wrocławskiej Drużyny Harcerskiej
„Gnomy”);
3) przywrócenie członkostwa w rozkazie, a w przypadku osób, które się o to zwrócą, również ponowne
mianowanie na funkcję (UWAGA: Jest to możliwe tylko w przypadku funkcji, na które dana osoba była
mianowana rozkazem komendanta hufca).
3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Grzegorza Dąbrowskiego z funkcji drużynowego 33 WrDW „Wataha”. Serdecznie
dziękuję za pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
3.3.2. Mianuję druha Jakuba Drelikowskiego na funkcję drużynowego 33 WrDW „Wataha”. Mentorem do
czasu ukończenia kursu drużynowych będzie pwd. Sławomir Obara. Termin końca warunkowego
mianowania na funkcję upłynie: 30.10.2015 r.
3.3.3. Mianuję pwd. Annę Oktabę na funkcję drużynowej 11 WrGGZ "Elfy z Doliny Mgieł".
3.3.4. Mianuję phm. Joannę Polańską na funkcję drużynowej 11 WrGDW "Envintalaya".
11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam upomnienia pwd. Piotrowi Łopacińskiemu oraz nagany druhnie Annie Majdańskiej za
niedopełnienie formalności w sprawie zgłoszenia biwaku 89 WDS "W drogę".
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 5/2015 z dnia 19.03.2015 r. w punkcie 3.2.1. błędnie podano nazwę
drużyny. Było: 33 WrDW „WATACHA”, powinno być: 33 WrDW „WATAHA”.

Czuwaj!
hm. Anna Binkowska

