Komunikat po 152. posiedzeniu Rady Naczelnej ZHR
W dniu 26 czerwca 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyło się 152 posiedzenie
Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Rada Naczelna przyjęła informację Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika
Harcerzy na temat działań Naczelnictwa i Głównych Kwater w okresie od lutego 2021 r., a także
informację Wiceprzewodniczącego ZHR hm. Karola Siergieja nt. procesu zakończonego w dniu
23.06.br. w pierwszej instancji uniewinnieniem Komendanta oraz Wicekomendanta obozu w Suszku
w 2017 r.
Rada Naczelna wysłuchała informacji nt. przygotowań do tegorocznej Akcji Letniej uwzgledniających
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej dot. organizacji obozów w związku z epidemią COVID-19.
Na podstawie informacji otrzymanych z okręgów Rada Naczelna odnotowała z satysfakcją, że ok. 80
% członków ZHR weźmie w 2021 roku udział w obozach, koloniach oraz kursach wakacyjnych.
Dostrzeżono też wzrost wykorzystania przez rodziców Bonu Turystycznego do pokrycia kosztów
organizacji letniego wypoczynku.
Rada Naczelna przyjęła informację nt. przygotowań do XVII Zjazdu ZHR, który odbędzie się w dniach
27-29 sierpnia 2021 r. na terenie bazy ZHR w Ząbiu oraz dyskutowała na temat propozycji
Naczelnictwa dotyczących grup problemowych, które mogłyby obradować podczas Zjazdu.
Omawiano także zagadnienia związane realizacją budżetu w roku 2020 oraz za pierwsze 6 miesięcy
2021 r. Skarbnik ZHR poinformował RN o trwającym badaniu sprawozdania finansowego ZHR za rok
2020 przez biegłego rewidenta.
Realizując §18 pkt 3 lit. n) Statutu ZHR Rada Naczelna zapoznała się z projektem Regulaminu ruchu
programowo-metodycznego „Harcerska Afryka” i zdecydowała o zgłoszeniu uwag do projektu .
Ustalono, że doświadczenia okręgów i środowisk oraz wnioski z pracy Związku w czasie pandemii
COVID-19 zostaną przedstawienie w formie zbiorczego zestawienia.
Następnie członkowie Rady Naczelnej zwiedzili wystawę stałą otwartego 14 sierpnia 2020 r. Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (https://muzeumpilsudski.pl/)
Kolejne posiedzenie Rady Naczelnej zaplanowano jeszcze przed XVII Zjazdem ZHR.
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