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GROMADY i DRUŻYNY…. 

Do dnia 24 września 2018 r. w Komendzie Hufca należy dokonać kilku niezbędnych czynności, które pozwolą na 

prawidłowe rozpoczęcie pracy naszych jednostek organizacyjnych.  

Do 13 września 2018 r. należy: 

1) zatwierdzić plan pracy u … 

… Członkini Komendy Hufca – pwd. Pauliny Król: 

mail.: paulina.król@gliwice.zhp.pl 

 

Komendanci Szczepów, po uzgodnieniu z dh. pwd. Pauliną Król, mogą skorzystać z uprawnienia zatwierdzenia 

planów pracy podległym gromadom i drużynom. 

 

2) przekazać do Biura Komendy Hufca po dwa podpisane i zaparafowane egzemplarze umów 

wolontariackich (na stronie internetowej zostały zamieszczone nowe wzory), 

 

3) przekazać do Biura Komendy Hufca przygotowane do podpisu porozumienia ze szkołami.  

 

Na początku października zostanie opublikowana lista jednostek aktualnie działających w naszym Hufcu – będzie 

ona zawierała wyłącznie gromady i drużyny, które dopilnowały niezbędnych formalności. Pozostałe jednostki 

zostaną rozwiązane.  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Wytyczne do planów pracy podstawowych jednostek organizacyjnych… 

Plan pracy musi zawierać: 

- obszar działania jednostki (numer i adres szkoły), 

- charakterystyka kadry (m. in. imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów oraz adresy mailowe kadry drużyny, uprawienia, doświadczenie), 

- charakterystyka drużyna (metodyka, jak długo działa, żeńska/męska) oraz charakterystyka członków jednostki, 

- obrzędowość drużyny 

- co się udało, a co nie w roku harcerskim 2017/2018? 

- cele i zamierzenia,  

- harmonogram (z uwzględnieniem form i instrumentów metodycznych). 

 ____________________________________________________________________  

Drużynowa/y prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:  

 książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego (wzór rozkazu), 

 zatwierdzony plan pracy gromady/drużyny, 

 zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

 deklaracje członkowskie na przynależność do gromady/drużyny osób, które ukończyły 16 rok życia, 

 w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny. 

Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie Ewidencja ZHP – www.e.zhp.pl.  

Drużynowi zobowiązani są również do posiadania i korzystania z konta mailowego w domenie @zhp.net.pl. Jest ono niezbędne również do 

korzystania z Ewidencji ZHP. 

Nie wiesz gdzie szukać potrzebnych materiałów? 
Wejdź na stronę www.gliwice.zhp.pl 
Sprawdź STREFĘ DRUŻYNOWEGO! 
Jeśli nie znajdziesz tam tego czego szukasz, 
napisz na biuro@gliwice.zhp.pl. 

http://opcjazero.zhp.pl/?p=7
http://www.e.zhp.pl/
http://www.gliwice.zhp.pl/
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Składki członkowskie. 

Podstawowa składka członkowska pobierana od każdego 

harcerza, od zucha po instruktora, to 10 zł na miesiąc, czyli 120 zł 

rocznie. Z tej kwoty: 

- 20% (2 zł) zostaje w drużynie 

- 20% (2 zł) trafia do Hufca  

- 40% (4 zł) trafia do Chorągwi  

- 20% (2 zł) trafia do Głównej Kwatery  

Wszyscy drużynowi i szefowie podstawowych jednostek 

organizacyjnych, o których stanowi instrukcja tworzenia 

i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego 

z przydziałem do Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej zobowiązani są do 

opłacania składki w wysokości 6 zł na miesiąc, czyli 72 zł rocznie.  

Z tej kwoty: 

- 66% (4 zł) trafia do Chorągwi  

- 33% (2 zł) trafia do Głównej Kwatery 

 

JAK ZAPŁACIĆ? 

Składkę należy wysłać na konto Hufca: 

27 2030 0045 1110 0000 0417 1880 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) 

Tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, drużyna, czas za 

jaki jest opłacana 

Np. składka członkowska, Jan Kowalski, 15 GDH, kwiecień – 

czerwiec 2018 

  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

Biwaki. 

Od nowego roku harcerskiego obowiązują nowe zasady zatwierdzania biwaków, wycieczek i innych wyjazdów. Szczegółowe informacje 

można znaleźć na www.gliwice.zhp.pl w zakładce STREFA DRUŻYNOWEGO -> MATERIAŁY DLA DRUŻYNOWYCH -> WYJAZDY – BIWAKI, 

RAJDY, WYCIECZKI – JAK ZATWIERDZIĆ? 

  

Najważniejsza zmiana: wszystkie formy wyjazdowe zatwierdza się pod względem finansowym i organizacyjnym u jednej osoby – phm. Alicji 

Janickiej – Członkini Komendy Hufca (alicja.janicka@gliwice.zhp.pl).  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

Ubezpieczenie NNW. 

Przypominamy, że wszyscy członkowie ZHP (wprowadzeni do Ewidencji ZHP oraz posiadający opłacone składki) są objęci całorocznym 

ubezpieczeniem NNW. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.gliwice.zhp.pl w zakładce STREFA DRUŻYNOWEGO -> MATERIAŁY 

DLA DRUŻYNOWYCH -> UBEZPIECZENIE NNW. 

 ____________________________________________________________________________________________  

Szczepy.  

Komendom szczepów przypominamy, że na www.gliwice.zhp.pl w zakładce STREFA DRUŻYNOWEGO -> MATERIAŁY DLA DRUŻYNOWYCH -> 

SZCZEPY, można znaleźć narzędzie służące do ewaluacji obecnej sytuacji w szczepie. Narzędzie z pewnością może pomóc w zaplanowaniu 

pracy szczepu na kolejny rok harcerski. 

 ____________________________________________________________________________________________  

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  

Informujemy, że Komenda Hufca zobowiązana jest sprawdzić wszystkich wolontariuszy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym. W związku z tym obowiązkiem został zaktualizowany wzór umowy wolontariackiej.  

 

 
 

 

http://www.gliwice.zhp.pl/
http://gliwice.zhp.pl/strefa-druzynowego/materialy-dla-druzynowych/wyjazdy-biwaki-rajdy-wycieczki-jak-zatwierdzic/
http://gliwice.zhp.pl/strefa-druzynowego/materialy-dla-druzynowych/wyjazdy-biwaki-rajdy-wycieczki-jak-zatwierdzic/
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