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Warszawa, 15 marca 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 3/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Zbli¿a siê chwila podsumowania spisu harcerskiego i instruktorskiego za rok 2008. Chcia³bym
przy tej okazji zwróciæ Wasz¹ uwagê na dwie kwestie wynikaj¹ce z podejmowanych przez nas wszystkich dzia³añ spisowych.

Po pierwsze jest to moment sprawdzenia naszej mobilnoœci i odpowiedzialnoœci, a tak¿e
umiejêtnoœci takiego zaplanowania dzia³añ, które pozwol¹ na terminowe i prawid³owe wype³nienie
arkuszy spisowych. Dlatego wa¿ne jest nastawienie ka¿dej instruktorki i ka¿dego instruktora oraz
œwiadomoœæ, ¿e je¿eli choæ jeden dru¿ynowy nie wykona swojego obowi¹zku, to nie mo¿na zakoñczyæ
spisu w hufcu, co z kolei wp³ywa na problemy z ewidencj¹ w chor¹gwi, a to nie pozwala na zamkniêcie prac w ca³ej organizacji. Traktujmy zatem te coroczne kilkanaœcie minut, których wymaga
wype³nienie karty spisowej, jako wa¿ny moment potwierdzaj¹cy rzetelnoœæ ka¿dego z nas.

Drug¹ wa¿n¹ spraw¹ jest œwiadomoœæ celu przeprowadzanych dzia³añ. Otó¿ w powszechnym
przekonaniu spis wi¹¿e siê wy³¹cznie z kwestiami administracyjno-ewidencyjnymi, zw³aszcza w kontekœcie sk³adek organizacyjnych i cz³onkowskich. A przecie¿ nie jest to jedyna sfera, do której Zwi¹zek
wykorzystuje dane spisowe. Wa¿niejsza jest mo¿liwoœæ poznawania organizacji i wszystkich, którzy tê
organizacjê tworz¹. Mo¿liwoœæ analizowania danych i wyci¹gania wniosków, które pomog¹ w modelowaniu dzia³añ programowych, w okreœlaniu s³abych i mocnych stron Zwi¹zku, sk³adaj¹cego siê z
konkretnych osób i jednostek harcerskich opisanych na przekazywanych elektronicznie kartach
ewidencyjnych. Jako Naczelnictwo staramy siê patrzeæ na dane spisowe nie tylko przez pryzmat cyfr,
ale widzieæ w nich gromadzon¹ przez lata wiedzê o œrodowiskach i ludziach, która pozwala planowaæ
i rozwijaæ Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej na wszystkich p³aszczyznach jego dzia³ania.
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A zatem dziêkuj¹c wszystkim, którzy w terminie i prawid³owo wype³nili zadania zwi¹zane ze
spisem harcerskim i instruktorskim proszê o jeszcze wiêksze zaanga¿owanie … w kolejnym roku.

1. Zaliczenie s³u¿by
1.1. Zaliczam S³u¿bê Instruktorsk¹ za rok 2008:
hm. Marii Brzeskiej - Deli - Naczelniczce Harcerek
hm. Micha³owi Sternickiemu - Naczelnikowi Harcerzy
1.2. Wyra¿am podziêkowania Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za prowadzon¹ pracê na
powierzonych funkcjach.
1.3. Informujê, ¿e zgodnie z § 5 ust. 7 lit. a) Regulaminu S³u¿by Instruktorskiej, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr 144/1 z dnia 7 czerwca 2003 roku z póŸniejszymi zmianami, wy¿ej
wymienieni Druhna Naczelniczka i Druh Naczelnik, jako osoby pe³ni¹ce funkcje we w³adzach naczelnych ZHR, wpisani s¹ z urzêdu odpowiednio na listê instruktorek i instruktorów na rok 2009.

2. Spis ZHR
2.1. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem zakoñczenia Spisu ZHR za rok 2008, pragnê gor¹co
podziêkowaæ Pe³nomocnikowi Przewodnicz¹cego ZHR ds. spisu harcerskiego i ubezpieczeñ hm.
Robertowi Kowalskiemu oraz pozosta³ym osobom zaanga¿owanym w zadania spisowe, w szczególnoœci w G³ównej Kwaterze Harcerek i G³ównej Kwaterze Harcerzy oraz w KHS "Matrix" za w³o¿ony
trud i wywi¹zanie siê z podjêtych obowi¹zków.
2.2. Zobowi¹zujê wszystkie instruktorki, instruktorów, a tak¿e jednostki organizacyjne ZHR, które z
ró¿nych przyczyn nie wype³ni³y jeszcze obowi¹zków spisowych, o jak najszybsze uzupe³nienie kart
instruktorskich oraz kart jednostek.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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