Spis uchwał podjętych podczas obrad Rady Krajowej,
Kokotek, 4-6.10.2019
W dniach 4-6 października 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Kokotek"
Hufca ZHP Lubliniec odbyły się I-wsze obrady Rady Krajowej, organu decyzyjnego Związku Harcerstwa
Adwentystycznego. W skład tego organu wchodzą członkowie Komendy Krajowej, Krajowi
Koordynatorzy, przedstawiciele chorągwi oraz przedstawiciele kadry zuchowej, harcerskiej i
wędrowniczej, a także przedstawiciel Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Podczas obrad Rada Krajowa uchwaliła poniższe decyzje:
Uchwała nr 1/X/2019/RK
Przyjęcie Regulaminu Rady Krajowej, określającego kompetencje oraz sposób pracy tego organu.
Uchwała nr 2/X/2019/RK
Organizacja Pathfinder Bible Experience w roku 2021.
Uchwała nr 3/X/2019/RK
Zatwierdzenie kandydatury dh Kariny Wróbel do sprawowania funkcji przedstawiciela kadry
zuchowej oraz dh Dawida Skrzypczaka do sprawowania funkcji przedstawiciela kadry harcerskiej.
Uchwała nr 4/X/2019/RK
Powołanie Krajowego Koordynatora ds. harcerzy:
- Ta kwestia została odroczona do następnych obrad Rady Krajowej.
- Organem odpowiedzialnym za zaproponowanie kandydatur do tej funkcji i sposobu ich wyłonienia
jest Komenda Krajowa.
- Rada Krajowa na kolejnym posiedzeniu zatwierdzi kandydatury, które następnie zostają przekazane
do rozpatrzenia przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Uchwała nr 5/X/2019/RK
Ustanowienie na organizatorach wydarzenia obowiązku przygotowania Regulaminu dla Kadry.
Regulamin powinien zawierać okoliczności, w których można używać telefonu, ale również
konsekwencje wynikające z nadużywania tego przywileju.
Uchwała nr 6/X/2019/RK
Komisja ds. dokumentacji:
- Powołanie Komisji ds. dokumentacji, czyli grupy, która zajmie się kwestiami formalnymi i
nieformalnymi związanymi z zapisaniem dziecka do ZHA, w formie papierowej i elektronicznej.
- Powołanie dh Patrycji Strońskiej jako Koordynatora ww. Komisji.
Uchwała nr 7/X/2019/RK
Zatwierdzenie tematyki szkoleń zaplanowanych przez Koordynatora ds. Szkoleń.
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Uchwała nr 8/X/2019/RK
Przyjęcie planu pracy koordynatora ds. mediów i komunikacji.
Uchwała nr 9/X/2019/RK
Przedłużenie kadencji dh Pawła Szklorza jako Koordynatora ds. Mediów i Komunikacji do końca
września 2020r.
Uchwała nr 10/X/2019/RK
Zatwierdzenie budżetu na rok 2020.
Uchwała nr 11/X/2019/RK
Zatwierdzenie planu pracy Komendanta Krajowego na rok harcerski 2019/20.
Uchwała nr 12/X/2019/RK
Odwołanie obowiązującej obecnie wersji roboczej Regulaminu Porządkowego ze względu na jego
niezgodność z Regulaminem Związku, który jest dokumentem nadrzędnym. Przywrócenie prac nad
Regulaminem Porządkowym celem uaktualnienia go.
Uchwała nr 13/X/2019/RK
Przedstawienie ostatecznej wersji Regulaminu Mundurowego i zatwierdzenie jej podczas
listopadowych obrad Rady Krajowej.
Uchwała nr 14/X/2019/RK
Regulamin Odznak i Symboli:
- Odwołanie druha Błażeja Owczarka z funkcji lidera grupy odpowiedzialnej za Regulamin Odznak i
Symboli.
- Powierzenie pracy nad Regulaminem Odznak i Symboli st. pwd. Sandrze Początek.
Uchwała nr 15/X/2019/RK
Regulamin Musztry i Ceremoniału:
- Odwołanie dh Sławomira Gorączkowskiego z funkcji lidera grupy odpowiedzialnej za Regulamin
Musztry i Ceremoniału.
- Komenda Krajowa została zobowiązana do powołania osoby odpowiedzialnej za koordynowanie
ww. grupy.
Uchwała nr 16/X/2019/RK
Zwołanie spotkania KZS oraz grupy tłumaczy przez Koordynatora ds. programowych w celu
skoordynowania działania tego działu.
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Uchwała nr 17/X/2019/RK
Zatwierdzenie miejsca i terminu zjazdu drużyn:
- Termin: 11-14 czerwca 2020r z możliwością decyzji ze strony organizatorów o przedłużenie terminu
zjazdu o jeden dzień.
- Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Kokotek" Hufca ZHP Lubliniec.
Uchwała nr 18/X/2019/RK
Konferencja dla Kadry:
- Przyjęcie terminu Konferencji dla aktywnej kadry: 6-8 marca 2020r.
- Przyjęcie WSTH w Podkowie Leśnej jako miejsca Konferencji dla kadry.
Uchwała nr 19/X/2019/RK
Obóz harcersko – zuchowy:
- Przyjęcie terminu: 16-26.08.20 jako terminu obozu harcersko – zuchowego*
- Przyjęcie Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Polubie” jako miejsca organizacji obozu.
Uchwała nr 20/X/2019/RK
Master Guide Camp:
- Zatwierdzenie zasad przyjmowania zgłoszeń na Master Guide Camp.
Zasady: Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają instruktorzy, którzy już posiadają stopień Starszy
Przewodnik. W następnej kolejność pierwszeństwo zgłoszeń mają osoby, które są w trakcie realizacji
tego stopnia. Jeśli miejsca na liście zgłoszeniowej nie będą zapełnione, będzie możliwość, aby w tym
wydarzeniu wzięła udział kadra, która nie spełnia powyższych wymagań.
Uchwała nr 21/X/2019/RK
Ustalenie terminu obrad Rady Krajowej na dzień: 5 kwietnia 2020r. Miejscem obrad będzie zbór
Warszawa – Centrum.
Uchwała nr 22/X/2019/RK
Ustalenie terminu obrad Rady Krajowej w dniach: 27-29.11.2020
Uchwała nr 23/X/2019/RK
Przyjęcie kalendarium na rok harcerski 2019/20.
Uchwała nr 24/X/2019/RK
Organizacja spotkania dot. dyscypliny podczas Konferencji dla Aktywnej Kadry.

Mamy nadzieję, że plany powzięte podczas tych obrad uda nam się wprowadzić w życie jeszcze w
tym roku harcerskim. Aby, to uczynić niezbędna będzie pomoc – zarówno ta od naszego Pana, jak i
wszystkie chętne ręce do pracy. Jeśli czujesz, że chciałbyś wesprzeć nas w działaniach – zapraszamy
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do kontaktu na zha@zha.org.pl. Jeśli nie jesteś w stanie wspomóc nas fizycznie, prosimy o równie
ważną formę pomocy, jaką jest powierzanie służby Związku Harcerstwa Adwentystycznego w swoich
modlitwach. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.
Z harcerskim pozdrowieniem:
Czuwaj Marana Tha!
Sekretarz Związku
Dh Patrycja Strońska
*Aktualne daty znajdują się w naszym kalendarium.
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