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1. Mistrzostwa Hufca
Gratuluje 11DH za zwycięstwo na Mistrzostwach Hufca, które odbyły się 17go października
2021 oraz udzielam pochwałę dla 28DH za pierwsze uczestnictwo jako drużyna w
Mistrzostwach Hufca.
2. Przyznanie stopni
Przynaje stopien Aspiranta i dopuszczam do przyrzeczenia harcerskiego druha:
dh. Mateusz Marciniak
Selby
3. Przyznanie sprawności
Przyznaje sprawność III szczebla - Samarytanin druhowi:
Dawid Topolski pwd.

11DH

4. Odznaki Wilczka
a. Na wniosek Referenta Zuchów w Komendzie Choragwi, Komendant Choragwi
rozkazem L10/21 za wieloletnią i wybitną słuzbę w pracy zuchowej przyznał odznakę
Złotego Wilczka następującym druhom i druhnom:
Leszek Żelazowski hm.
Tamara Fieldsend in.z.
Barbara Krzyworączka in.z.
Udzielam pochwałę i podziękowanie druhnie Basi za 40 lat służby w Leeds, druhnie
Tamarze za prawie 30 lat służby w Sheffield i Barnsley i druha Leszka za jego
wieloletnią służbe w Bradford, na funkcjach Wodzów Zuchów.
b. Przyznaje odznakę Brązowego Wilczka następującym druhom:
Zbigniew Mogielnicki pwd.
Szczep Wilcza Łapa
Zygmunt Green h.Rp.
Szczep Lida
5. Zmiana przydziału
Zatwierdzam przeniesienie druha ćw. Sergiusza Martinka z 9DH im. Sw. Maksymiliana Kolbe w
Leeds do 42DH im. gen. Stanislawa Maczka w Aberdeen.
6. Okres próbny jednostek
a. Dnia 22go września zatwierdziłem na okres próbny sześciu miesięcy Gromadę Zuchów
w Selby. Mianowałem na funkcji p.o. Drużynowego Zuchów:
dh. Mateusz Marciniak
b. Dnia 6go listopada zatwierdziłem na okres próbny sześciu miesięcy Gromadę Zuchów
w York. Mianowałem na funkcji p.o. Drużynowego Zuchów:
Nataniel Żeromiński ćw.
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7. Turnus III-ci Kursów Przewodników i Podharcmistrzów
Komendant Choragwi rozkazem L10/21 zaliczył Turnus następującym uczestnikom:
Kurs podharcmistrzowski
Maciek Pepliński pwd.
13DW
Kurs przewodników – specjalność harcerzy i wędrowników
Jaroslaw Jakubiak asp.
28DH
Obsada kształceniowa
Leszek Żelazowski hm.
Turnus zwizytował i przeprowadził zajęcia kształceniowe
Franek Pepliński hm. - Naczelnik Harcerzy
8. Zatwierdzenie Akcji
Komendant Chorągwi rozkazem L10/21, zatwierdził następującą akcje:
Rodzaj Akcji: Biwak
Miejsce: Bradley Wood Campsite & Activity Centre, Shepherds Thorn Lane, Brighouse, West
Yorkshire, HD6 3TU
Data: 15/10/2021 do 17/10/2021
Komendant: Dawid Topolski pwd.
9. Uroczystości na Cmentarzu w Newark
Stwierdzam udział 26DH im. Gen. Taduesza 'Bora' Komorowskiego w uroczystościach z okazji
dnia Wszystkich Świętych na cmentarzu w Newark ze sztandarem Hufca.
10. Oceny na próbach na stopnie
Naczelnik rozkazem L9/21 ogłosił jednoznaczny klucz ocen do użytku przez członków komisji
prób na wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie jak następuje: Bardzo dobry, dobry,
pomyślny, dostateczny, niedostateczny. Inne zapisy ocen na kartach prób są nieważne. Ocenę
niedostateczny wpisuje się w przypadku, kiedy kandydat nie dokonał poprawki danego punktu
lub próba została zamknięta.
11. Rejestracja i Składki
Komendant Choragwi rozkazem L11/21, wydał następujace zarządzenie:
a. Zarządzam doroczną rejestrację starszyzny i jednostek na dzień 31-go grudnia 2021r.
b. Obecnie dostępna jest elektroniczna rejestracja
c. Aby dokonać rejestracji instruktorów lub funkcyjnych, należy wejść na stronę
http://harcrej.com/ i kierować się instrukcją tam podaną. Jeżeli zarejestrowałeś sie w
zeszłym roku, należy się zalogować gdzie będziesz najpierw proszony o zmienienie
swojego hasła („password”) na 10-cio cyfrowy i wypełnić rejestracje. Forma
rejestracyjna będzie częściowo już wypełniona z zeszłego roku a więc należy poprawić
jeżeli potrzeba i uzupełnić gdzie nie jest wypełnione.
d. Jeżeli się rejestrujesz po raz pierwszy należy:
I. W pierw wybrać plik ‘Nowy Użytkownik’, wpisać się na stronę przez
wypełnienie wstępnej informacji i jej przekazanie.
II. Po przekazaniu tej wstępnej informacji, w zależności od przydziału służbowego,
email zostanie wysłany do Hufcowego lub Komendanta Choragwi prosząc o
potwierdzenie, że dana osoba działa w wyznaczonym przydziale służbowym,
przez odpisanie na email.
III. Osoba rejestrująca się otrzyma wtedy email potwierdzając że wstępne
zalogowanie jest zatwierdzone.
IV.
Następnie po zalogowaniu się na stronę należy uzupełnić resztę formy
rejestracyjnej i ją przekazać, aby dokonać rocznej rejestracji.
V.
W kolejnych rejestracjach należy tylko wykonać punkt 6.c.
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e. Aby zarejestrować jednostkę, należy wpierw dokonać osobistej rocznej rejestracji.
Jeżeli osoba na funkcji p.o. Drużynowego jest niepełnoletnia, też dokonuje rejestracji
osobistej jak w punkcie c. lub d., po czym może dokonać rejestracji jednostki. Po
wejściu na stronę http://harcrej.com/ i zalogowaniu się, można wybrać opcje by
zarejestrować jednostkę, wypełniając szczegóły i przekazanie informacji.
f. Elektroniczne rejestracje muszą być dokonane do 15-go stycznia 2022r.
g. Każdy funkcyjny w wieku 18 lat wzwyż ma obowiązek zarejestrować się w Chorągwi
Wielkobrytyjskiej jak podane w punkcie c. lub d. powyżej.
h. Elektroniczne rejestracje Przewodników będą opiniowane przez Hufcowego na stronie
rejestracyjnej.
i. Elektroniczne rejestracje Harcmistrzów, Podharcmistrzów, Instruktorek Zuchowych i
Działaczy Harcerskich sa opiniowane przez Komendanta Chorągwi wraz z należytymi
składkami ktore będą przekazane do GKH. Rejestracje Przewodników pozostają u
Komendanta Chorągwi.
j. Członkowie starszyzny przydzieleni do drużyny „Płomień” nie dokonują rejestracji i nie
opłacają składki instruktorskiej.
k. Rejestracje jednostek będą zatwierdzone i opiniowane na stronie rejestracji przez
Hufcowego, którzy podobnym sposobem dokona rejestracji Hufca.
l. Następujące opłaty są wpłacane przez indywidualne osoby do Chorągwi:
I. Opłata Harcmistrze/Podharcmisztrze £31.00
II. Opłata Instruktorki Zuchowe £31.00
III. Opłata Działacze Harcerscy £31.00
IV.
Opłata Przewodnicy £21.00
m. Z pobranych składek od uczestników, następujące opłaty są wpłacane do Chorągwi
przez Hufiec:
I. Opłata Funkcyjni nie w stopniu instruktora £12.50
II. Opłata Harcerze/Zuchy £12.50
n. Osoby które nie maja możliwości się rejestrować elektronicznie powinne zgłosić się do
Referenta Administracyjnego, pwd Daniel Best.
o. Czeki należy przesłać do Referenta Skarbowo-Gospodarczego:
hm Bogdan Jackowski. 294 Westdale Lane, Mapperley, Nottingham NG3 6EU.
Istnieje możliwość wpłacenia składki prosto na konto Chorągwi telefonicznie,
internetowo lub w banku:
Konto: Polish Scouting Association – Choragiew
Bank: Lloyds TSB Sort code: 30-99-55 (Weybridge)
Numer Konta: 00937578
IBAN: GB19LOYD30995500937578
Bank BIC: LOYDGB21
Proszę się upewnić, że przelew bankowy jest dokładnie zaznaczony Nazwiskiem i Inicjałem płatnika.
12. Punktacja Rywalizacji Drużyn Hufca
9DH – 28 punktów
10DH – 18 punktów
11DH – 63 punktów
26DH – 40 punktów
27DH – 38 punktów
28DH – 26 punktów
33DH – 43 punktów
Punktacja wlicza punkty z stanu i konkursu w dzień Św. Jerzego, stanu na Biwaku Hufca i z
Mistrzostw Sportowych Hufca
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13. Kalendarz
26/11/21 – 28/11/21
Styczeń 2022
22/01/22 – 23/01/22
28/01/22 – 29/01/22
05/02/22
05/03/22 – 06/03/22

Biwak Wędrowników
Opłatek Instruktorski/Funkcyjnych
XIII Zjazd Ogólny – Telekonferencja cz. 1
XIII Zjazd Ogólny – Telekonferencja cz. 2
Turnus II Pwd i Phm
Turnus I Pwd i Phm

Czuwaj!

Konrad Kaptur phm.
Hufcowy
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