
Związek Harcerstwa Polskiego Jaworzno, dnia 30 kwietnia 2017 r. 

Komendantka Hufca Jaworzno 

im. hm. Stefana Dwornickiego 

 

Rozkaz L. 4/2017 

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L 4/2017 z dnia 25 marca 2017 r. 
1. Zarządzenia i informacje 

1.2. Informacje 

1.2.1. Informuję o uchwałach Rady Naczelnej ZHP: 

- nr 50/XXXVIII z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców 

w roku 2017, 

- nr 51/XXXVIII z dnia 4 marca 2017 r. – Ordynacja wyborcza ZHP,  

- nr 53/XXXVIII z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „System pracy z kadrą 

w ZHP”, 

- nr 55/XXXVIII z dnia 5 marca 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP. 

 

1.2.2. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP: 

- nr 182/2017 z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 65/2007 z dnia 

8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia 

rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego, 

- nr 183/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie audytów wewnętrznych ZHP. 

 

Czuwaj! 

                                                                                            hm. Małgorzata Sinica 

 
1. Zarządzenia i informacje 

1.2. Informacje 

1.2.1. Informuję o uchwale komendy hufca nr 33/I/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie 

w sprawie dodatkowej składki zadaniowej na przedsięwzięcie „Wesołek-2017” 

1.2.2. Informuję o uchwale komendy hufca nr 34/I/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie 

dodatkowej składki zadaniowej na organizację VII Biwaqu „Made in Piorun”. 

Treści ww. uchwał są dostępne na stronie internetowej hufca www.jaworzno.zhp.pl w zakładce 

„Dokumenty KH – Uchwały”. 

3. Gromady, drużyny 

3.2. Zmiany organizacyjne 

3.2.1. Zamykam okres próbny, przyjmuję w poczet drużyn Jaworznicką Drużynę Wędrowniczą „Katankya” 

i nadaję jej numer 15. 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Na wniosek namiestniczki harcerskiej zwalniam z funkcji drużynowego 10 Jaworznickiej Drużyny 

Harcerskiej „Tajfun” druha Wojciecha SZOTA. 

Dziękuję za pełnienie służby. 

3.3.2. Na wniosek namiestniczki harcerskiej mianuję na funkcję drużynowego 10 Jaworznickiej Drużyny 

Harcerskiej „Tajfun” druha Łukasza STOKŁOSĘ. 

Życzę satysfakcji płynącej z podjętej funkcji oraz radości płynącej z ciągłego rozwoju 

instruktorskiego. 

 

Czuwaj! 

 

hm. Kinga Jędrzejek 
 

 


