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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Wdrożenie e-ZHP: ważny komunikat dla posiadaczy kont @zhp.net.pl - przypomnienie
W celu przeprowadzenia migracji danych z kont @zhp.net.pl przeprowadzimy reset haseł wszystkich kont
pocztowych. Do 10 kwietnia 2015 r. wszyscy użytkownicy otrzymają nowe hasła (unikatowe dla każdego
użytkownika). Hasła nie wolno zmieniać do momentu przeniesienia wszystkich danych. Praca przenoszenia
danych będzie odbywała się „w tle” nie wpływając na bieżącą pracę i użytkowanie kont. Dopiero w dniu
zakończenia przenoszenia danych (30 kwietnia 2015 r.) nastąpi przeniesienie na nową stronę logowania w
serwisie Office 365. Użytkownik za pomocą hasła, które otrzymał, będzie mógł się zalogować do nowego
systemu i dopiero w tym momencie będzie mógł zmienić hasło.
Pamiętaj, aby po resecie hasła, zmienić zapamiętane hasło w programach do obsługi poczty elektronicznej
(Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) oraz – jeśli z tego korzystasz – również w telefonie
komórkowym.
UWAGA! Co się stanie, jeśli zmienię hasło w trakcie przenoszenia danych?
Dane z Twojego konta nie zostaną przeniesione lub Twoje konto zostanie całkowicie usunięte. Zmiana hasła
w trakcie przenoszenia danych grozi całkowitą i nieodwracalną utratą dostępu do konta.
Więcej informacji na stronie: http://zhp.pl/office365/zhp-net-pl/

Karta członkowska ZHP - Upływa termin ważności kart wystawionych w kwietniu 2012 r.
Wkrótce miną trzy lata od momentu, w którym po raz pierwszy członkowie ZHP otrzymali swoje karty
członkowskie ZHP. W związku z tym informujemy, że wkrótce stracą ważność pierwsze wyprodukowane
karty członkowskie. Data ważności karty członkowskiej znajduje się na przedniej stronie karty w polu
VALID THRU i jest zapisana w formacie MM/RR (VALID THRU 04/15).
Karta, która traci ważność i funkcję płatniczą nie straci ważności, jako dokument potwierdzający
członkostwo w ZHP.
Dla członków ZHP zainteresowanych nową edycją kart członkowskich (tych którzy chcą otrzymać nową
kartę z funkcją płatniczą lub bez tej funkcji) 23 marca 2015 roku uruchomimy specjalny formularz za
pomocą którego każdy członek ZHP (lub w jego imieniu drużynowy, rodzic) będzie mógł samodzielnie
wybrać rodzaj nowej karty.
Jeśli nie jesteś zainteresowany wymianą karty możesz pozostawić swoją dotychczasową kartę jako
dokument potwierdzający członkostwo.
Informacja dla drużynowych
Prosimy, aby drużynowi przekazali harcerzom i rodzicom harcerzy, których to dotyczy, informacje o utracie
ważności karty i konieczności wycofania środków z karty do końca daty ważności karty (jeśli ktoś uaktywnił
funkcję płatniczą karty).

Informacja dla Administratora Lokalnego w hufcu i chorągwi ZHP.
Pamiętaj, że ten komunikat dotyczy również instruktorów z przydziałem służbowym do hufca i chorągwi
ZHP.
Pamiętaj, żeby powiadomić instruktorów o konieczności wycofania środków, które znajdują się na karcie do
końca daty ważności karty (jeśli ktoś uaktywnił funkcję płatniczą karty).
Jak wycofać środki z karty?
Wycofanie środków z karty przed utratą jej ważności może nastąpić poprzez:
1)
wypłatę w bankomacie,
2)
dokonanie zakupów do wysokości środków znajdujących się na karcie,
3)
wykup pieniądza elektronicznego.
Wykup pieniądza elektronicznego oznacza przelanie środków finansowych z konta bankowego powiązanego
z funkcją płatniczą karty członkowskiej ZHP na dowolne konto wskazane przez użytkownika (członka ZHP
lub opiekuna prawnego). Ta kwestia dotyczy wyłącznie kart z aktywną funkcją płatniczą. Aby dokonać
zastrzeżenia karty, a tym samym wykupu pieniądza elektronicznego, należy skontaktować się z 24godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05. Koszt wykupu pieniądza
elektronicznego wynosi 14,90 zł.
Należy tak postępować w sytuacjach:
utraty karty - zniszczenia, zgubienia czy też kradzieży,
bezpowrotnej utraty numeru PIN,
rezygnacji z funkcji płatniczej.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kart członkowskich ZHP znajdują się na stronie zhp.pl/karta.
Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas: karta@zhp.pl.
Dodatkowo załączamy ulotkę, która zawiera podstawowe informacje, o tym czym są karty członkowskie
ZHP. Ulotka zawiera miejsce na złożenie deklaracji, w której członek ZHP (lub w przypadku niepełnoletnich
członków ZHP - rodzic) podejmuje decyzję, czy nowa karta ma mieć funkcję płatniczą, czy nie. Prosimy o
przekazanie komunikatu wraz z ulotkę wszystkim drużynowym w celu wsparcia komunikacji pomiędzy
drużynowym a rodzicem w temacie kart członkowskich ZHP.
hm. Justyna SIKORSKA, Szef Biura Głównej Kwatery ZHP

Dołącz do Zespołu Projektu Jamboree 2023! Rekrutacja uzupełniająca
Czy chcesz współtworzyć największy projekt we współczesnej historii ZHP? Zdobyć doświadczenie w pracy
projektowej godnej project menedżera? Aplikuj do Zespołu Projektu Jamboree 2023, czyli znanych już w
ZHP – Sparkmakers. #bethespark
Z dniem 23 marca 2015 roku otwieramy rekrutację uzupełniająca do następujących grup roboczych:
Komunikacja i Promocja, Międzynarodowa Grupa Kontaktowa, Kadry i Wsparcie Wolonatriuszy.
Więcej informacji na stronie http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/427
Marta BEDNARSKA, Szefowa grupy roboczej Komunikacja i Promocja Zespół Projektu Jamboree 2023

Konferencja „Harcerska Szkoła”
Zespół Kadry Kształcącej "Wierchy" ZHP Chorągwi Krakowskiej zaprasza na konferencję "Harcerska
Szkoła", która odbędzie się 16 maja 2015 roku w Krakowie!
Konferencja przygotowana jest pod patronatem Centralnej Szkoły Instruktorskiej i w porozumieniu z
Małopolskim Kuratorem Oświaty.
Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz pełnoletni instruktorzy
harcerscy zainteresowani koncepcją "Harcerskiej Szkoły" oraz rozwijaniem współpracy z oświatą.
Więcej informacji na stronie http://www.krakowska.zhp.pl/ukryte-ksztalcenie/50-konferencja-harcerskaszkola
hm. Joanna MARCINKOWSKA, Członkini Komendy Chorągwi, z-ca komendantki Łódzkiej Chorągwianej Szkoły
Instruktorskiej

Dolnośląska Konferencja Kształceniowa „Kształcenie w hufcach”
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zaprasza na Konferencja Kształceniowa
„Kształcenie w hufcach”, która odbędzie się 16 maja 2015 r. w godzinach 10:00-16:30 we Wrocławiu.
Więcej informacji na stronie http://www.dolnoslaska.zhp.pl/?artykul=447
hm. Joanna MARCINKOWSKA, Członkini Komendy Chorągwi, z-ca komendantki Łódzkiej Chorągwianej Szkoły
Instruktorskiej

Zlot kadry wędrowniczej OPEN YOUR MIND
termin: 24-26.04.2015 r.
miejsce: Zarzęcin
koszt: 80 zł
termin zgłoszeń: do 05.04.2015
W załączniku ulotka Zlotu.
hm. Tomasz Tomczyk, z-ca komendanta chorągwi

Harcerski Rajd Szlakiem Hubala
Jednym z celów, jaki sobie ostatnio wyznaczyłem jest reaktywacja jednego z najlepszych rajdów, w jakich
miałem przyjemność brania udziału. Będzie to niesamowite przeżycie, pełne wyzwań, weryfikujące Wasze
dotychczasowe umiejętności.
Zgodnie z tradycją przewiduję atrakcyjne nagrody, jak szabla, apteczka plecakowa, czy też namiot. Ten Rajd
daje możliwość upamiętnienia pierwszego partyzanta Polski. Nazwa nie jest przypadkowa, gdyż będziemy
chodzić różnymi ścieżkami majora Hubala. Zaczynając w różnych miejscach (w tym roku w Dębie
Opoczyńskiej, ale później z Hucisk, Szałasu i wielu innych), ale zawsze będziemy kończyć tam, gdzie
dosięgnęła go śmiertelna kula - czyli w Anielinie.
Serdecznie zapraszam do udziału w "HARCERSKIM RAJDZIE SZLAKIEM HUBALA", bo bez Was on się
nie odbędzie.
Więcej informacji w załącznikach.
phm. Piotr Wasilewski, Komendant Rajdu

Mistrzostwa Pływackie ZHP
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXV Mistrzostwach Pływackich ZHP, którą odbędą się w
Bydgoszczy 18 kwietnia.
Miejsce zawodów to tradycyjnie basen "Perła" przy Zespole Szkół nr 19 przy ul. Adama GrzymałySiedleckiego 11.
Termin zgłoszeń - 10 kwietnia.
Dokumenty potrzebne do zgłoszenia można pobrać ze strony
http://kp.zhp.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=1163&func=select&id=28
Przesyłamy je również w załącznikach.
Szczegółowych informacji może udzielić komendant mistrzostw hm. Piotr Nawrocki tel. 514 93 93 97 email piotr.naw@wp.pl.
hm. Barbara MAŁECKA, koordynator

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
Wyjazd instruktorski 27-29.03.2015
Wiosenne Seminarium w Załęczu - 8-10.05.2015
Warsztaty dla instruktorów HZKK i odpowiedzialnych za kształcenie - 8-10.05.2015
Kurs wychowawców - 22-25.05.2015
Zlot granatowych: drużynowych i osób bezpośrednio z nimi pracujących - 6-7.06.2015.

Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, rozkazy
8 GZ – rozkazy, ewidencja
9 GZ – rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS –zgody, rozkazy , ewidencja
2 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
4 DH – rozkazy, ewidencja
5 DH – zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody
8 DH – ewidencja
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy, ewidencja
20 DH – ewidencja
64 DH – składki, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy, ewidencja
Próbna DH Sędziejowice – składki, zobowiązanie, zgody, rozkazy, ewidencja
ODPRAWY - przypomnienie
Od marca 2015r. wracamy do formy odpraw kadry instruktorskiej (drużynowi i instruktorzy) na zmianę ze
zbiórkami namiestniczymi namiestnictwa harcerskiego. Podaję wykaz odpraw do czerwca 2015r.:
13.04.2015r. – zbiórka namiestnicza namiestnictwa harcerskiego (drużynowi, przyboczni, zastępowi)
11.05.2015r. – odprawa kadry hufca (drużynowi i instruktorzy)
08.06.2015r. – zbiórka namiestnicza namiestnictwa harcerskiego (drużynowi, przyboczni, zastępowi)

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

