Przewodnicząca ZHR
20 października 2015 r.
Rozkaz L. 10/2015
,,0 uczestnictwie mówi się wtedy, gdy ma się do czynienia
z wzajemnymi odniesieniami ludzi wobec siebie...
Kiedy rozpatruje się uczestnictwo istniejące w świecie osób,
to w punkcie wyjścia staje twierdzenie o społecznej naturze
człowieka i związana z nim prawda, że człowiek bytuje i działa
wspólnie z innymi.
Natura osobowo-społeczna zdaje się więc określać przede
wszystkim rzeczywistość bytowania i działania wspólnie z innymi
w taki sposób, że człowiek zachowuje swoją tożsamość,
a równocześnie sam obdarowując innych, przez nich zostaje
obdarowany.
Można więc mówić o uczestnictwie dlatego, że człowiek jako osoba
jest nieustannie otwarty na to, aby "być darem z siebie". Kiedy ten
dar zostaje przyjęty przez inną osobę, wtedy powstaje specyficznie
ludzkie doświadczenie współuczestnictwa".
"Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II"

1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 17 października 2015 r. podjęło Uchwałę nr 305/1
w sprawie w sprawie zmiany "Instrukcji organizacji obozów i biwaków" oraz zmiany treści Karty
kwalifikacyjnej nieletniego uczestnika i Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika.
Uchwała wraz z nowymi wzorami kart uczestnika stanowią załącznik do rozkazu.
1.2. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 17 października 2015 r podjęło Uchwałę nr 305/3
w sprawie zmiany uchwały Naczelnictwa ZHR nr 302/4 dot. AL 2016. Zgodnie z Uchwałą
zmieniony został termin w jakim nie mają być organizowane obozy w 2016 roku na: 25 do
31 lipca 2016 r.
Tekst jednolity Uchwały nr 302/4 po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do rozkazu.
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2. Okręgi
Na podstawie § 6' Regulaminu Okręgu ZHR, w związku z bezczynnością Zarządu Okręgu:
2.1. Zwołuję na dzień 22 listopada 2015r., we Wrocławiu Nadzwyczajny Zjazd Dolnośląskiego
Okręgu ZHR. Zjazd odbędzie się w Salkach Katechetycznych Parafii p.w. Św. Augustyna (duża
salka), ul. Sudecka 90,53-129 Wrocław.
I Termin godz. 14.45.
II termin godz. 15.00.
2.2. Celem zwołania Zjazdu jest podjęcie decyzji w sprawach:
a) Uzupełnienia składu Zarządu Okręgu,
b) Wyboru Komisji Rewizyjnej Okręgu lub podjęcia rezygnacji z wyboru Komisji Rewizyjnej
Okręgu,
c) Podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania lub rozwiązania Okręgu.
2.3. Przedstawiam proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu przez Przewodniczącego Zarządu Okręgu
2. Wybór Prezydium Zjazdu
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór Komisji skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu
6. Dyskusja nad powołaniem lub rezygnacją z powołania Komisji Rewizyjnej Okręgu
7. Głosowanie uchwały o niepowoływaniu Komisji Rewizyjnej Okręgu
8. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Okręgu oraz w przypadku niepodjęcia uchwały o rezygnacji
z powołania Komisji Rewizyjnej zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej (w tym prezentacja
i pytania do kandydatów)
9. Wybory członków Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej
10. Ogłoszenie wyników wyborów
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11. Dyskusja o potrzebie dalszego istnienia i sposobie funkcjonowania Okręgu
12. Ewentualnie (w zależności od wyników dyskusji) głosowanie uchwały w sprawie zniesienia
Okręgu
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu
2.4. Powołuję na funkcję Komisarza Zjazdowego hm. Karola Siergieja – Wiceprzewodniczącego
ZHR.
2.5. Zgodnie z § 5 ust. 1 lit. "a" Regulaminu Okręgu zobowiązuję Komendantkę Dolnośląskiej
Chorągwi Harcerek, Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy oraz hufcowe i hufcowych
(w tym komendantów związków drużyn) do powiadomienia o terminie, miejscu Zjazdu
i porządku obrad instruktorki, instruktorów, harcerki starsze i harcerzy starszych.
3. Podziękowania
3.1. Serdecznie dziękuję hm. Markowi Gajdzińskiemu - komendantowi Mazowieckiej Chorągwi
Harcerzy za reprezentowanie ZHR i współprowadzenie (wraz z przedstawicielami innych
organizacji harcerskich) prezentacji na temat harcerstwa na Konferencji Episkopatu Polski
w dniu 7 października 2015 r.
3.2. Serdecznie dziękuję hm. Wiesławowi Turzańskiemu - Sekretarzowi Generalnemu ZHR, hm.
Robertowi Mogiełce - Kapelanowi Naczelnemu oraz phm. Bartłomiejowi Ciokowi (Mazowiecka
Chorągiew Harcerzy) za przygotowanie i poprowadzenie Pielgrzymki ZHR do Dachau w dniach 911 października 2015 r.
Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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