1

Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 paŸdziernika 2008 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 12/2008

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Nasz Zwi¹zek jest organizacj¹ wychowawcz¹, a zatem zwracamy najczêœciej uwagê na sferê
ideow¹, programow¹ i metodyczn¹. I s³usznie, gdy¿ ideowoœæ, bezinteresownoœæ, s³u¿ba s¹ dla nas
fundamentalnymi wartoœciami. Jednak nie mo¿emy zapominaæ o kwestiach finansowo-administracyjnych naszej dzia³alnoœci.
Dlatego chcia³bym tym razem skierowaæ nasz¹ uwagê na kwestiê finansowania dzia³alnoœci
ZHR, a w szczególnoœci na pozyskiwanie œrodków ze sk³adek organizacyjnych oraz 1 % odpisów
podatkowych.
Te kwestie zale¿¹ wy³acznie od nas - od skutecznoœci w dotarciu zw³aszcza do rodziców naszych
zuchów, harcerek i harcerzy oraz od si³y przekonywania. Pokazania, ¿e nasz¹ dzia³alnoœci¹
zas³u¿yliœmy równie¿ na ich pieni¹dze, wp³acane regularnie w postaci sk³adek czy okresowo w postaci
z³o¿onej deklaracji rocznego odpisu podatkowego. Pieni¹dze niezbedne do realizacji dzia³añ
wychowawczych, do rozwoju, do organizacyjnego wsparcia naszej spo³ecznej pracy. Zadbajmy o to,
aby w kolejnych miesi¹cach szczególnie pamiêtaæ o tych sprawach. Powo³uj¹c dzisiaj nowego
Koordynatora "Kampanii 1 procent dla ZHR" i nowych skarbników okrêgów ¿yczê im skutecznoœci
w pozyskiwaniu, prawid³owym wydatkowaniu i rzetelnym rozliczaniu œrodków finansowych. Chcê
jednak podkreœliæ, ¿e tylko wspólny wysi³ek przyniesie sukces w naszych harcerskich finansach.
I druga wa¿na sprawa. W³adze Zwi¹zku podjê³y uchwa³ê o w³¹czeniu jednostek harcerskich z
terenu Warmii i Mazur do Okrêgu Pomorskiego. Chcia³bym z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e ta trudna i
konieczna decyzja w ¿adnym razie nie oznacza rezygnacji ze wspierania harcerstwa na tym terenie.
Wrêcz odwrotnie - jest wyrazem troski o to, by nasze jednostki mia³y skuteczne zaplecze w postaci silnego okrêgu nale¿ycie wype³niaj¹cego swoje funkcje, a zarazem przejawem odpowiedzialnoœci za
lokalny ZHR. Mam g³êbokie przekonanie, ¿e warmiñsko-mazurskie dru¿yny i hufce bêd¹ nadal dobrze
realizowa³y swoj¹ s³u¿bê Bogu, Polsce i bliŸnim.
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1. Okrêgi.
1.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 26 wrzeœnia 2008 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o na funkcjach:
- Skarbnika Okrêgu £ódzkiego ZHR pwd. Dominika Wójcickiego,
- Skarbnika Okrêgu Mazowieckiego ZHR hm. Rados³awa Kucharczyka.
1.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 27 wrzeœnia 2008 r. na wniosek Zjazdu Okrêgu Warmiñsko Mazurskiego ZHR Rada Naczelna ZHR podjê³a uchwa³ê o likwidacji Okrêgu Warmiñsko Mazurskiego ZHR i przeniesieniu jednostek organizacyjnych do Okrêgu Pomorskiego ZHR.
Dotychczasowym w³adzom Okrêgu Warmiñsko-Mazurskiego dziêkujê za ich wieloletni trud i sumienne wywi¹zywanie siê z podjêtych obowi¹zków.

2. Mianowania.
2.1. Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego,
zatwierdzonego uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr 199/2 z dnia 8 grudnia 2007 r., zmienionego uchwa³¹
Naczelnictwa ZHR nr 200/2 z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr 201/1 z dnia
12 stycznia 2008 r., na wniosek Skarbnika ZHR hm. Anny Zagrajek powo³ujê phm. Piotra
Dudziñskiego na Koordynatora "Kampanii 1 procent dla ZHR"

3. Zwolnienia.
3.1. Zwalniam z funkcji Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR ds. audytu hm. Rados³awa
Kucharczyka.
Wymienionemu Druhowi wyra¿am podziêkowanie za trud i sumienne wywi¹zanie siê z podjêtych
obowi¹zków.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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