Warszawa, 22 kwietnia 2020 roku

Rozkaz L6/2020

W sytuacji panującej pandemii, trudno jest cokolwiek planować, a z drugiej strony
trudno jest żyć i funkcjonować bez perspektywy. Znaleźliśmy się – jako Związek – między tymi
skrajnościami. Nie możemy jednak pozostać bezczynni.
Naczelnictwo ZHR pozostaje w kontakcie z władzami państwowymi oraz innymi
organizacjami harcerskimi i skautowymi, starając się uzyskać wiarygodne informacje
dotyczące perspektyw organizacji Akcji Letniej 2020. W chwili obecnej nic więcej nie możemy
powiedzieć, ale wierzymy, że jeśli tylko perspektywy te okażą się optymistyczne – Wszyscy
Razem będziemy gotowi sprostać temu zadaniu.
Ważne jest – abyśmy nie przespali tego czasu i „czujnie” pozostawali w „blokach
startowych”, będąc gotowi do służby.

1. Zjazd Nadzwyczajny ZHR
Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny, który odbył się 18 kwietnia 2020 r. w formule zdalnej,
przyjął następujące uchwały, które pozwolą spokojnie na bieżąco zarządzać Związkiem
i przygotować XVII Zjazd ZHR, gdy pojawią się takie możliwości:
a) Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany w Statucie Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej ustalającej koniec kadencji władz naczelnych, rozpoczętej podczas
XVI Zjazdu ZHR na dzień rozpoczęcia XVII Zjazdu ZHR, nie później jednak niż 30 kwietnia
2021 r.
b) Uchwałę nr 2 zmieniającą uchwałę nr V XVI Zjazdu ZHR z dnia 15 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia początku i końca dwuletniej kadencji władz naczelnych, władz
okręgów oraz zarządów obwodów ZHR, zgodnie z uchwałą nr 1.
c) Uchwałę nr 3 w sprawie
XVII Zjazdu ZHR.

zobowiązania Naczelnictwa ZHR do zmiany terminu

2. Naczelnictwo
2.1 Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 372/1 z dnia 21 kwietnia 2020 r. odwołało
termin XVII Zjazdu ZHR wyznaczony na 24-26.04.2020 r.
2.2. Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 372/2 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zatwierdziło
hm. Krzysztofa Wójtowicza na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu Małopolskiego oraz
hm. Pawła Pająka na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu Małopolskiego.

3 . Podziękowania
3.1. Dziękuję wszystkim 198 (z 201 uprawnionych) delegatkom i delegatom za udział
w Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 18 kwietnia 2020 r.
3.2 Szczególne podziękowania składam osobom, które przyczyniły się do organizacji
i przebiegu Zjazdu Nadzwyczajnego:
- hm. Karolowi Siergiejowi - Wiceprzewodniczącemu ZHR za zaangażowanie w przygotowanie
organizacyjne i merytoryczne Zjazdu,
- hm. Lechowi Najbauerowi i hm. Ewie Borkowskiej – Pastwie oraz hm. Karolowi Siergiejowi
za udział w Prezydium Zjazdu,
- hm Lechowi Najbaurowi
poprowadzenie,

za pomoc w przygotowaniu Regulaminu Zjazdu oraz jego

- phm. Adamowi Skarżyńskiemu, phm. Przemysławowi Lichnowskiemu oraz phm. Janowi
Michnie za udział w Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- phm. Adamowi Skarżyńskiemu za organizację Zjazdu pod względem informatycznym,
- hm. Urszuli Kret, hm. Maciejowi Karmolińskiemu, hm. Michałowi Butkiewiczowi, hm. Janowi
Pastwie za wkład w ostateczną treść Regulaminu Zjazdu i dokumentów zjazdowych,

- hm. Krzysztofowi Wosiowi za dbałość o zgodność organizacji Zjazdu z obowiązującym
powszechnie prawem, w szczególności za czujność co do procesu legislacyjnego,
- hm. Magdalenie Ryniak i hm. Dorocie Kapuścińskiej za inicjatywę, zaangażowanie
i organizację miejsca Zjazdu w Ministerstwie Rozwoju,
- hm. Joannie Pyce, hm. Krzysztofowi Wójtowiczowi oraz phm. Karolowi Krajewskiemu za
konstruktywną pomoc oraz uwagi dotyczące projektu Regulaminu Zjazdu i jego organizacji.

