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1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu i bieżącym aktualizowaniu systemu ewidencja ZHP. W razie jakiś
problemów z użytkowaniem systemu proszę o kontakt. Jeśli będzie taka potrzeba mogę
zorganizować szkolenie w hufcu z obsługi systemu ewidencja.

2. Rozliczenia
Mimo informacji w poprzednim miesiącu jeszcze nie wszyscy stosują nowy sposób rozliczeń jaki
obowiązuje w hufcu. Przypominamy, że każda z osób chcąca rozliczyć fakturę środowiska po
pierwsze musi byś na liście osób wyznaczonych przez szefa jednostki. Kolejno należy wysłać
mailowo do skarbnika wypełniony w pełni raport na minimum 24h przed rozliczeniem. Z raportem
i prawidłowo opisanymi fakturami należy pojawić się na dyżurze u skarbnika hufca.

3. Akcje zarobkowe
Informujemy, że uległy zmianie przepisy dotyczące akcji zarobkowej.
Obecnie nie mamy w hufcu możliwości zgłoszeń elektronicznych, ale będziemy się starać o ich wdrożenie.
Jak tylko dostaniemy informację, że mamy dostęp do zgłoszeń elektronicznych poinformujemy o ew. zmianach
dotyczących akcji zarobkowych.
Od tego momentu wszystkie akcje zarobkowe muszą być zgłaszane zgodnie z poniższą instrukcją.
W związku ze zmianami, akcje zarobkowe w środowiskach mogą być zgłaszane tylko przez osoby uprawnione do
rozliczania i odbierania zaliczek.
Z racji tego, ze akcję zgłaszamy hufcem, jakiekolwiek nierozliczenie akcji przez jedno środowisko będzie
skutkować zbiorową odpowiedzialnością i bardziej prawdopodobną negatywną opinią ze strony ministerstwa
kolejnych akcji.
My jako komenda hufca nie będziemy mieć możliwości rozliczenia akcji bez jej rozliczenia przez środowisko. W
związku z tym zdecydowaliśmy, że za akcje zarobkowe w środowiskach muszą być odpowiedzialne te same
osoby co za rozliczenia zaliczek i ich pobierania. Są to osoby, które mają zaufanie szczepowych więc i nasze.
Jak od dnia dzisiejszego wygląda zgłoszenie akcji zarobkowej (dotyczy to wszystkich akcji zarobkowych: markety,
znicz, chorągiewka, kiermasze, itp.)
1. Chęć zgłoszenia akcji zgłaszamy przez ebiuro
2. Wypełniamy formularz zgłoszenia zbiórki publicznej - w załączniku przesyłam formularz zgłoszenia zbiórki
oraz formularz wraz z komentarzami jak wypełnić wniosek.
Dane organizacji w formularzu muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumencie KRS - dokument dostępny
online
Cele na jakie może być przeznaczona zbiórka muszą być CELAMI STATUTOWYMI ZHP!!!
Terminy: Zgłoszenia papierowe - do 7 dni po wpłynięciu zgłoszenia ministerstwo ma czas na odpowiedź.
Zgłoszenie elektroniczne - do 3 dni, na razie nie mamy możliwości wprowadzenia zgłoszeń elektronicznych jako
hufiec
3. Wypełniony wniosek przynosimy na dyżur hufca w czasie dyżurów skarbnika i komendantki. Po zatwierdzeniu
wniosku przez obie osoby, wniosek jest podpisywany dwuosobowo - zgodnie z pełnomocnictwem

4. Po zatwierdzeniu wniosku przez władze hufca, należy wniosek z załącznikami wysłać na adres: Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
5. Do wniosku należy dołączyć kopię pełnomocnictwa - dostępne w hufcu
6. W przypadku odrzucenia wniosku jest 7 dni na poprawę dokumentów i odesłanie prawidłowo uzupełnionego
wniosku.
W czasie akcji:
obowiązują metalowe puszki zamykane i identyfikatory.
Wzór identyfikatorów dla osób z hufca zostanie przygotowany i udostępniony na stronie hufca
Metalowe puszki - ilość w hufcu jest ograniczona, w związku z tym środowiska będą musiały same zaopatrzyć
się w ew. większą ilość puszek.
Rozliczenie i sprawozdanie
1. Po wykonaniu akcji zarobkowej w terminie do 30 dni należy wysłać do Ministerstwa na ten sam adres
Sprawozdanie ze zbiórki odpowiednio podpisane.
Kopia sprawozdania i formularzu zgłoszenia musi zostać w hufcu!
2. W terminie 3 miesięcy od roku obrotowego należy wysłać do Ministerstwa na ten sam adres Sprawozdanie ze
sposobu rozdysponowania. W związku z tym ustalimy w hufcu informacje jak będziemy rozliczać środowiska i
damy znać niebawem.
Co oznaczają dla nas te zmiany w praktyce:
1. Zbiórki publiczne muszą być planowane z wyprzedzeniem, może minąć trochę czasu zanim nauczymy się
wypełniać formularze w taki sposób aby były one zatwierdzane. Obecnie nikt z nas nie składał takiego wniosku,
z upływem czasu będziemy wam mogli służyć radą.
2. Jeśli ktokolwiek nie rozliczy w określonym terminie do 30 dni zbiórki publicznej, każdy kolejny będzie mógł
mieć problem z uzyskaniem zgody. Każda akcja zarobkowa idzie na hufiec, a nie na każde środowisko osobno
więc jeśli ktokolwiek nie dopilnuje problemu reszta będzie mieć ciężej. W związku z tym musimy wszyscy
działać na rzecz wspólnego interesu.
3. Co oznacza dla nas w sprawozdanie z rozdysponowania środków
Środki zebrane muszą być przeznaczone stricte na cele ujęte w formularzu zgłoszenia i udokumentowane
fakturami. Z racji tego musicie mocno przemyśleć akcję zarobkową, na co spożytkować środki - w całości.
Bardzo proszę o przemyślane planowanie akcji zarobkowych.
Zmiany przed nami, razem będziemy się uczyć. Proszę wszystkich o mądre i rozsądne planowanie i
terminowość. Jeśli ktokolwiek się spóźni z którymś z wymaganych sprawozdań może to skutkować problemami
z każdą kolejną akcją zarobkową, którą będziemy chcieli organizować.
Wszystkie informacje o akcja zarobkowych oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosków można znaleźć
tutaj:
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/publikacje/szczegoly-artykulu.xhtml
W razie pytań będę starała się Wam pomóc wraz z pozostałymi członkami komendy.
Jak tylko uda nam się uzyskać dostęp do elektronicznego zgłaszania również będziemy informować o zmianach.

4. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 20 października godzina 17:30 w
siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
Wnioski rozpatrywane będą TYLKO na wzorach wniosków dostępnych na stronie internetowej
hufca.
Hufcowa KSW prosi także o informację, w których środowiskach działa KSW i jakie stopnie zamyka.

5. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 15 października 2014 roku o godzinie 18.00
w siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl

6. Spotkanie dotyczące Zjazdu ZHP Chorągwi Krakowskiej

Zgodnie z informacją mailową spotkanie z delegatami na Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej
odbędzie się 8 października 2014 roku o godz. 18.00 w lokalu hufca. Na spotkaniu będziemy
dyskutować nad zgłoszonymi uchwałami oraz nad wyborem komendanta chorągwi ze
zgłoszonych kandydatów. Wszystkie uchwały oraz sprawozdania na zjazd chorągwi są dostępne
na stronie chorągwi.

7. Jesienny Złaz Hufca
Jesienny Złaz Hufca „W zdrowym ciele zdrowy Druh!”
Termin: 24-26.10.2014
Miejsce: Raciborowice
Koszt: 20 zł/os. za zgłoszenia do 12.10.2014, 25 zł/os. za osoby zgłoszone po terminie. Osobom zgłoszonym po
terminie organizator nie gwarantuje plakietki
Organizatorzy zapewniają: transport w obie strony, miejsce noclegowe, sobotni obiad, wrzątek, plakietkę Złazu
oraz nagrody dla najlepszych.
Liczebność patrolu zuchowych: do 11 osób (licząc z pełnoletnim opiekunem)
Liczebność patroli h/hs/w: do 16 osób (licząc z pełnoletnim opiekunem)
Rejestracja patroli: 17:00 – 19:00 24.10.2014 r.
Zgłoszenia: Zgłoszenia patrolu dokonujemy poprzez wypełnienie formularza kwalifikacyjnego na stronie
internetowej Złazu w zakładce "Zgłoszenia".
Skrót z regulaminu:
Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania patrol na Złazie jest obecność pełnoletniego opiekuna oraz
posiadanie apteczki pierwszej pomocy i polisy ubezpieczeniowej NNW dla wszystkich członków patrolu przez
cały czas pobytu na Złazie. Patrole niespełniające tych wymagań nie zostaną zarejestrowane.
Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania niepełnoletniego uczestnika jest posiadanie przez niego pisemnej
zgody na udział w Złazie , podpisanej przez prawnego opiekuna.
Każdy uczestnik Złazu ma obowiązek zabrać ze sobą mundur, śpiwór, karimatę, odzież na zmianę oraz obuwie
zmienne z białą podeszwą, menażkę, środki higieny osobistej, wyżywienie na śniadania i kolacje w trakcie
trwania Złazu oraz element odblaskowy (niezbędny do poruszania się na drodze w terenie niezabudowanym,
zgodnie z przepisami ruchu drogowego!)
Zadanie dla Wszystkich pionów
Przygotujcie jedno stanowisko, na którym uczestnicy Jesiennego Złazu Hufca będą mogli zrobić coś, aby w ich
ciele zamieszkał zdrowy druh. Nie ograniczajcie się do stoisk ze zdrową żywnością i biegów wokół szkoły. A jeśli
tego chcecie się trzymać niech to będzie najlepsze ciasto marchewkowe i najlepsze muffiny ze szpinakiem i
najefektywniejszy trening w jakim sami kiedykolwiek braliście udział. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia!
Wyślijcie swoje propozycje do dnia 13 października na adres e-mail zlaz@krakowpodgorze.zhp.pl. Najlepsi będą
mogli zaprezentować swoje stanowiska w sobotni wieczór. Niech duch rywalizacji zmotywuje Was do
kreatywnej pracy!
Zadanie dla patroli zuchowych
Każdy patrol ma za zadanie przygotować opis zasad oraz ekwipunek niezbędny do zagrania w zapomnianą
zabawę lub dyscyplinę sportową, którą uprawiali nasi dziadkowie..
Zadanie dla patroli harcerskich
Waszym zadaniem jest przedstawienie całym patrolem instrukcji do 2 ćwiczeń na różne partie ciała w formie
filmiku ( po jednej minucie na ćwiczenie , ćwiczenia w osobnych ujęciach). Prosimy o wybranie nietypowych
ćwiczeń. Gotowe filmiki prześlijcie do 19 października na adres: rzepa31@gmail.com.
Zadanie dla patroli starszoharcerskich
Przygotujcie krótki filmik (ok. 1-3 minut), promujący zdrowy tryb życia lub ukazujący jak starsi harcerze z
Waszego środowiska aktywnie spędzają wolny czas. Pokażcie się w mundurach albo chustach. W filmie musi się
pojawić (w dowolnej formie) hasło "W zdrowym ciele zdrowy druh". Gotowy film powinien dokładnie 17.10
znaleźć się na Facebooku Waszego środowiska (szczepu albo drużyny). Od tego dnia do północy 24.10 możecie
zbierać lajki pod postem z filmem - ich ilość da Wam dodatkowe punkty dla patrolu."
Zadanie dla patroli wędrowniczych
Kto lepiej niż wędrownik rozwijający siłę ciała, ducha i umysłu będzie umiał się utożsamić z hasłem "W zdrowym
ciele, zdrowy druh!"? A kto zarazem będzie umiał spojrzeć bardziej racjonalnie na swoje możliwości i pola nad
którymi trzeba pracować? I takie będzie Twoje zadanie przed zlotowe. Zastanów się co znaczy dla Ciebie to

hasło i czego brakuje aby w Twoim ciele mieszkał zdrowy druh? Znajdź jeden taki punkt i pracuj nad nim od dziś
aż do złazu. Następnie wraz z całym patrolem przygotujcie relację Waszej pracy w dowolnej [byle oryginalnej]
formie. I pamiętaj, że sam fakt wystartowania jest już dużym krokiem w kierunku sukcesu!

8. Listopadowa Rada Hufca
Listopadowa Rada Hufca odbędzie się w dniu 3 listopada o godzinie 18.30 w lokalu hufca.

9. Dyżury komendantki w X i XI
W październiku i listopadzie dyżury komendantki w hufcu będą odbywać się w poniedziałki.
Środowe dyżury w tych miesiącach zostają odwołane.

10. Namiestnictwo wędrownicze
Spotkanie namiestnictwa wędrowniczego odbędzie się na Jesiennym Złazie Hufca.

11. Namiestnictwo Harcerskie
Informujemy, że zbiórka namiestnictwa harcerskiego odbędzie się w czwartek 16 października o
godzinie 18.30 w lokalu hufca.

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Komendant kursu: phm. Adam Bałas (BOKK 615/2011)
Kadra kursu:
phm. Krzysztof Godlewski BOKK
hm. Kamila Krawczyk
Prowadzić zajęcia będą również zaproszeni instruktorzy.
Daty oraz miejsca zjazdów: 7-9.11 - Korzkiew
28-30.11 - Kraków
12-14.12 - Polichty - Sucha Góra
Koszt: 240 zł
(dla osób z Hufca Kraków-Podgórze 100 zł dofinansowania z Komendy Hufca – należy złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania przez e-biuro)
W cenie zapewniamy:
- zakwaterowanie
- obiad na każdym zjeździe
- koszulkę
- nagrody na zakończenie
- materiały programowe
- niespodziankę dla uczestników
- dojazd z Krakowa do Suchej Góry i z powrotem
- ubezpieczenie
Termin zgłoszeń: do 20.10.2014 poprzez formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/1CLwu_wgm2706kanVYj8_mv_SH8U7jJEYDeBNzcfhbA/viewform
Pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze
Do dnia 22.10.2014 zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu na kurs oraz pozostałe
niezbędne informacje.
Termin wpłat: do 20.10.2014. Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem "kurs pwd + imię i nazwisko"
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z
uczestnictwa w kursie.
Wymagania wobec uczestników:
Minimum 16 lat (rocznikowo)
Złożone Przyrzeczenie Harcerskie
W razie pytań należy kontaktować się z komendantem kursu:
abalas@wp.pl; tel. 517 398 097
Zapraszam również na stronę wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/785886814790677/?notif_t=plan_user_joined

