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Kraków, dnia 05 września 2016 r.

Biuletyn 7/2016
1. Plany pracy na rok harcerski 2016/2017
Informuję, że termin składania planów pracy jednostek hufca mija w niedzielę, 11 września. Plany należy składać drogą
mailową według poniższej listy:
- drużyny zuchowe: namiestnik zuchowy phm. Karolina Kaczor, email: zuchowe@krakowpodgorze.zhp.pl
- drużyny harcerskie: namiestnik harcerski: pwd. Michał Rzepecki, email: michal.rzepecki@zhp.net.pl
- drużyny starszoharcerskie: namiestnik starszoharcerski phm. Natalia Krawczyk, email:
tuesresponsabledetarose@gmail.com
- drużyny wędrownicze: namiestnik wędrowniczy: phm. Sylwia Gudyka, email: sylwiagudyka@gmail.com
- drużyny wielopoziomowe i referaty hufca: phm. Paulina Belczyk, email: paulina.belczyk@zhp.net.pl
- szczepy: phm. Dorota Prusinkiewicz, email: d.prusinkiewicz@zhp.net.pl
- inne jednostki hufca: hm. Michał Łesyk, email: michal.lesyk@zhp.net.pl
Wzory planów pracy dostępne są na stronie hufca w zakładce „Do pobrania”
Plany zostaną sprawdzone do 18.09.2016r. tak aby każdy miał szansę na doniesienie dokumentów do hufca do 3.10.2016
r. kiedy to ukaże się rozkaz.
Po zatwierdzeniu planu pracy należy dostarczyć do hufca komplet następujących dokumentów:
- plan pracy jednostki w 2 kopiach i podpisany przez szefa jednostki
- wypełnioną i podpisaną umowę wolontariacką 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu) lub aneks pod
warunkiem, że ktoś pełni funkcję kolejny rok z rzędu
- wypełnioną i podpisana deklarację drużynowego/komendanta szczepu w 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w
hufcu)
- wypełnioną i podpisaną deklarację opiekuna (jeśli drużynowy jest niepełnoletni)
- wypełniona ankieta instruktorska w przypadku osób pierwszy raz pełniących funkcję instruktorską
Dopiero w chwili dostarczenia kompletu dokumentów jednostka zostanie powołana rozkazem.
2. Terminarz na rok harcerski 2016/2017
Terminarz na rok harcerski 2016/2017 dostępny jest na stronie hufca.
3. Nowy wzór planu pracy szczepu/związku drużyn
Po konsultacjach z Radą Hufca wprowadzony został nowy wzór planu pracy szczepu/związku drużyn. Nowy wzór
znajduje się na stronie hufca i został rozesłany do komendantów. Prosimy aby plany na rok 2016/2017 tworzyć na
nowym wzorze.
4. Zmiany kadrowe
Informacje o zmianach kadrowych proszę przesyłać poprzez formularz „Wniosek do rozkazu komendanta” znajdujący
się na stronie hufca w zakładce e-biuro. Wniosek o zmiany kadrowe przesyła zbiorczo dla szczepu komendant szczepu.
5. Zaliczenie służby instruktorskiej
Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej przesyła komendant szczepu za pośrednictwem formularza „Wniosek o
zaliczenie służby instruktorskiej” znajdujący się w zakładce e-biuro na stronie hufca. Zaliczenie służby instruktorskiej
dotyczy TYLKO osób będących instruktorami ZHP.
6. Warsztaty dla wędrowników
Firma State Street przy współpracy z komendą hufca zaprasza wędrowników i instruktorów do udziału w zajęciach
organizowanych przez pracowników firmy w biurze przy ul. Podgórskiej 36. Zakres tematyczny warsztatów:

- planowanie własnego rozwoju pod kątem miejsca pracy
- tworzenie CV i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
- symulowane rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez pracowników działu HR
Warsztaty są darmowe i składają się z dwóch spotkań po 2 godziny. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia proszę
przesyłać na maila: krakowpodgorze@zhp.pl
7. Namiestnictwo zuchowe
Pierwsze spotkanie namiestnictwa zuchowego odbędzie się 22.09.2016 o godzinie 18:00 w lokalu hufca.
8. Namiestnictwo starszoharcerskie
Termin namiestnictwa jest w trakcie ustalania z kadrami drużyn.
9. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższe posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 19.09.2016 r. o godzinie 17:30 w
siedzibie hufca. We wrześniu odbędzie się również drugie posiedzenie KSI w terminie 26.09.2016 również o 17:30.
Wnioski należy przesyłać na adres: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl.
10. Ewidencja ZHP
Informuję, że od 23.08.2016 działa nowa odsłona systemu Ewidencja ZHP. Logowanie do systemu możliwe jest za
pomocą numeru karty członkowskiej ZHP. Do poprawnej obsługi systemu niezbędne jest również posiadanie konta w
domenie ZHP.NET.PL Konto w domenie ZHP.NET.PL można założyć za pośrednictwem formularza znajdującego się w
zakładce e-biuro na stronie hufca. W związku z tym, że z dnia 30.09 na 01.10 będą naliczone składki członkowskie
proszę o mobilizację w tym zakresie.
11. HAL 2016
Przypominam komendantom obozów o konieczności pozostawienia w hufcu kompletu dokumentów obozowych
wymienionych w Uchwale Komendy Hufca nr 4/2016 z dnia 02.02.2016 r. Poniżej lista dokumentów, które muszą
znaleźć się w hufcu:
- Plan pracy formy wypoczynku HALiZ
- Wykaz kadry formy wypoczynku HALiZ
- Plan finansowy formy wypoczynku HALiZ
- Raport przedobozowy
- Umowa z bazą
oraz po obozie:
- Raport poobozowy
- Sprawozdanie finansowe
- Listę uczestników
12. Bieg TESCO DZIECIOM
W najbliższy weekend tj. 9-11.09.2016 odbędzie się charytatywny bieg TESCO DZIEOM. Zostaliśmy poproszeni o
pomoc w organizacji imprezy. Poniżej terminy kiedy można pełnić służbę:
czwartek- pakowanie pakietów- KS Zwierzyniecki w godzinach 17-19
piatek- praca w biurze zawodów- KS Zwierzyniecki w godzinach 17-19
sobota, praca w biurze zawodów, zawody dla dzieci, strefa medalowa i wodopój KS Zwierzyniecki w godzinach 7-13
Zgłoszenia do czwartku na maila: kamila.krawczyk30@gmail.com
13. Setne urodziny dh. hm. Zofii Sułek
Msza św. w intencji Druhny Zofii zostanie odprawiona 25 września 2016 r. o godz. 13.00 w Kościele Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła (ul. Ludwika Pasteura 1, Kraków).

