Warszawa, 30 marca 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY
ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 3/2012
Druhny i Druhowie!
Z radością chciałem Was poinformować, że w związku z uprawomocnieniem się
postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o umorzeniu postępowania
ostatecznie zakończył się trwający ponad 7 lat spór o Krzyż Harcerski.
ZHR wielokrotnie publicznie podkreślał, że zwycięzcą w tej sytuacji jest cały ruch
harcerski, bowiem ten spór, z przyczyn formalno-proceduralnych toczony pomiędzy
ZHP i ZHR, był de facto sporem pomiędzy ZHP, a pozostałymi organizacjami harcerskimi
o prawo do Krzyża Harcerskiego jako symbolu całego ruchu.
Teraz, kiedy na drodze prawnej potwierdziliśmy, że ten najważniejszy symbol
ruchu harcerskiego jest dobrem osobistym każdej z organizacji harcerskich w kraju i
poza jego granicami, postarajmy się jeszcze bardziej dbać o jego godność, realizując
harcerskie ideały służby Bogu, Polsce i bliźnim.

1. Podziękowania
1.1. W związku z potwierdzeniem prawa wszystkich organizacji harcerskich do Krzyża
Harcerskiego i w związku z tym ostatecznym zakończeniem sporu o Krzyż Harcerski
chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do takiego
rozstrzygnięcia. Przede wszystkim hm. Andrzejowi Kacperskiemu – rzecznikowi
patentowemu i pełnomocnikowi Związku w tej sprawie, który przez te wszystkie lata,
działając pro bono, profesjonalnie przygotowywał i prezentował stanowisko ZHR przed
kolejnymi organami państwowymi i sądowymi. A także instruktorkom i instruktorom
oraz przyjaciołom harcerstwa, którzy na różnych etapach byli zaangażowani w tę
sprawę, w szczególności: hm. Jarosławowi Błoniarzowi, hm. Ewie Borkowskiej-Pastwie,
hm. Włodzimierzowi Doli, dr. Michałowi Mazurkowi, hm. Lechowi Najbauerowi, hm.
Wiesławowi Turzańskiemu, phm. Radosławowi Tymińskiemu, hm. Kazimierzowi
Wiatrowi, hm. Romanowi Wróblowi.
2. Mianowania
2.1. Na wniosek Kapelana Naczelnego ZHR mianuję ks. phm. Krzysztofa Bytomskiego HR
Komendantem jubileuszowej XXX Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

3. Regulaminy i instrukcje
3.1. Informuję, że Naczelnictwo ZHR z dniem 25 lutego 2012 roku oraz 27 marca 2012
roku dokonało zmiany „Regulaminu Służby Instruktorskiej”; tekst ujednolicony stanowi
załącznik do niniejszego rozkazu.
3.2. Informuję, że Rada Naczelna z dniem 18 marca 2012 roku uchwaliła na wniosek
Sądu Harcerskiego nowy Regulamin Sądu Harcerskiego, który stanowi załącznik do
niniejszego rozkazu.
3.3. Informuję, że Rada Naczelna w dniu 18 marca 2012 roku wprowadziła do
Regulaminu Wyborczego ZHR zmiany, które będą obowiązywać od dnia 1 maja 2012
roku.
4. Okręgi
4.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 27 marca 2012 roku Naczelnictwo zatwierdziło
na funkcjach: Przewodniczącego Zarządu Okręgu Dolnośląskiego phm. Grzegorza
Pidantego i Skarbnika Zarządu Okręgu Dolnośląskiego phm. Grzegorza Majchera.
4.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 27 marca 2012 roku Naczelnictwo zatwierdziło
na funkcjach: Przewodniczącej Zarządu Okręgu Górnośląskiego hm. Agnieszkę Gałkę i
Skarbnika Zarządu Okręgu Górnośląskiego hm. Katarzynę Rakoczy.
4.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 27 marca 2012 roku Naczelnictwo zatwierdziło
na funkcjach: Przewodniczącego Zarządu Okręgu Lubelskiego pwd. Karola Wojtaszka i
Skarbnika Zarządu Okręgu Lubelskiego pwd. Justynę Taras.

Czuwaj!
Przewodniczący ZHR
hm. Michał Butkiewicz HR

