
Spis uchwał podjętych przez Radę Krajową Związku Harcerstwa Adwentystycznego, 

05.04.2020r. 

W dniu 5 kwietnia 2020 roku odbyły się drugie obrady Rady Krajowej w formie zdalnej, ze 

względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19. 

W skład organu decyzyjnego Związku Harcerstwa Adwentystycznego wchodzą członkowie 

Komendy Krajowej, Krajowi Koordynatorzy, przedstawiciele chorągwi oraz przedstawiciele kadry 

zuchowej, kadry harcerskiej i wędrowników, a także przedstawiciel Zarządu Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego. 

Poniżej przedstawiamy decyzje podjęte podczas obrad wraz z ich objaśnieniem: 

 

Uchwała nr 1/IV/2020/RK 

Zatwierdzenie dh Joanny Kalińskiej do pełnienia funkcji przedstawiciela wędrowników w Radzie 

Krajowej. 

 

Uchwała nr 2/IV/2020/RK 

Zatwierdzenie protokołu nr 1/2019/RK z obrad Rady Krajowej w dn. 04-06.10.19. 

 

Uchwała nr 3/IV/2020/RK 

Odroczenie powołania Krajowego Koordynatora ds. harcerzy na okres roku. Jednoczesne uchylenie 

uchwały nr 4/X/2019/RK. 

 

Uchwała nr 4/IV/2020/RK 

Utworzenie funkcji Krajowego Koordynatora ds. Marketingu i Public Relations (PR). 

Uzasadnienie: Jako ZHA rozwijamy się i powiększamy w coraz szybszym tempie, chcielibyśmy dać 

możliwość poznania naszej organizacji i wzięcia udziału w wydarzeniach jak najszerszej grupie 

odbiorców – dzieci, młodzieży i rodzicom. Dlatego niezbędnym stało się powołanie osoby pełniącej 

funkcję Krajowego Koordynatora ds. marketingu. Osoba dedykowana temu działowi będzie mogła 

wesprzeć ZHA w promocji naszego wizerunku na wydarzeniach kościelnych, pozakościelnych oraz 

poprzez działalność internetową. 

 

Uchwała nr 5/IV/2020/RK 

Powołanie dh Eweliny Czarneckiej na funkcję Krajowego Koordynatora ds. Marketingu i Public 

Relations na okres roku. 



 

Uchwała nr 6/IV/2020/RK 

Zatwierdzenie tematyki szkoleń na rok harcerski 2020/21.  

Objaśnienie: W przyszłym roku harcerskim planowana jest organizacja szkoleń, które cieszą się dużą 

frekwencją i są istotne w służbie kadry ZHA tj.: Podstawowy Kurs Kadry, Kurs na stopień instruktorski 

“Starszy Przewodnik” oraz Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy. Ponadto, dział szkoleń dołoży starań, 

aby w przyszłym roku harcerskim mogły odbyć się szkolenia, zaplanowane na rok 2020, które ze 

względu na pandemię Covid – 19 zostały odwołane. 

Wgląd do planów Koordynatora ds. szkoleń jest możliwy u Sekretarza ZHA pod adresem e-mail: 

zha@zha.org.pl. 

 

Uchwała nr 7/IV/2020/RK 

Zatwierdzenie planów Koordynatora ds. wędrowników na rok harcerski 2020/21. 

 

Wgląd do planów Koordynatora ds. wędrowników jest możliwy u Sekretarza ZHA pod adresem e-mail: 

zha@zha.org.pl. 

 

Uchwała nr 8/IV/2020/RK 

Odwołanie Zjazdu drużyn w dn. 11-14.06.2020r. Organizacja zjazdu w pierwszym możliwym terminie. 

Uzasadnienie: Decyzja została podjęta ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną związaną 

z pandemią Covid-19. Rada Krajowa kieruje się w tej decyzji przede wszystkim bezpieczeństwem 

uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Również z technicznego punktu widzenia organizatorzy 

nie są w stanie postawić prognoz, co do terminu zdjęcia obostrzeń oraz uznania pandemii za wygasłą. 

Organizatorzy dołożą starań, aby zjazd odbył się w pierwszym możliwym i bezpiecznym terminie. 

 

Uchwała nr 9/IV/2020/RK 

Organizacja zjazdu drużyn w roku 2021 w terminie 02-06.06.2020r. 

Objaśnienia: Powyższa data pokrywa się z terminem święta Bożego Ciała i została wybrana m.in. ze 

względu na dostępność Wędrowników będących studentami. 

 

Uchwała nr 10/IV/2020/RK 

Zatwierdzenie kadry obozu rodzinnego 2020. 



Uchwała nr 11/IV/2020/RK 

Zatwierdzenie kadry obozu zuchowo-harcerskiego 2020. 

 

Uchwała nr 12/IV/2020/RK 

Podjęcie decyzji o odrzuceniu oferty dotyczącej sprzedaży domeny pathfinder.pl 

 

Uchwała nr 13/IV/2020/RK 

Włączenie członków grupy tłumaczącej sprawności do Komitetu Zatwierdzania Sprawności. 

Powierzenie Komitetowi opieki nad aktualnością, tłumaczeniem i zatwierdzaniem sprawności: 

zuchowych, harcerskich i wędrowniczych. 

 

Uchwała nr 14/IV/2020/RK 

Powołanie dh Piotra Wróbla do współpracy z st.pwd. Danielem Hubczykiem w zakresie pełnienia 

funkcji koordynatorów Komitetu Zatwierdzania Sprawności. 

 

Uchwała nr 15/IV/2020/RK 

Powołanie na funkcję lidera grupy odpowiedzialnej za Regulamin/Podręcznik Musztry i Ceremoniału 

dh Joannę Kalińską. 

 

Rada Krajowa podjęła również tematy nieopatrzone uchwałami, m.in.: 

- opracowanie dokumentacji dotyczącej przynależności do ZHA, 

- opracowanie kalendarium roku harcerskiego 2020/21, 

- zapoznanie się z tematyką i założeniami wydarzeń letnich,  

- uporządkowanie kwestii dotyczących zakresu obowiązków osób funkcyjnych. 

W razie pytań, wątpliwości lub chęci zaangażowania się w powyższe inicjatywy – zachęcamy do 

kontaktu, pisząc pod adres: zha@zha.org.pl 

Z harcerskim pozdrowieniem: 

Czuwaj Marana Tha! 

Sekretarz Związku 

Dh Patrycja Strońska 


