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Kraków, dn. 15.10.2013r.

KOMUNIKAT 2 / 2013
dotyczy EWIDENCJI ZHP

1. Przypominam o bieżącym uzupełnianiu Ewidencji ZHP.
2. Każdy drużynowy w ewidencji ZHP, automatycznie otrzymuje przydział służbowy do Hufca.
Po zwolnieniu z funkcji drużynowego:
 W przypadku osób ze stopniem instruktorskim – osoba taka dalej pozostaje z przydziałem do Hufca, nie
ma możliwości zmiany przydziału służbowego na jednostkę niższego rzędu. Jeśli sytuacja wymaga
skreślenia takie osoby z listy członków ZHP (ktoś odszedł z Waszego szczepu), proszę o uwzględnianie
tego przy wnioskach do rozkazów. W przeciwnym razie osoba taka będzie uwzględniana przy naliczaniu
składek.
 W przypadku osób bez stopnia instruktorskiego – będziemy zmieniać im przydział na Wasz szczep.
3. Proszę również, o zweryfikowanie listy instruktorów z przydziałem do Hufca i zgłoszenie do dnia
25.10.2013 osób z Waszych Szczepów, które nie działają już w ZHP i należy ich usunąć z ewidencji.
W przyszłości proszę o bieżące przesyłanie takich informacji. W przeciwnym razie osoba taka będzie
uwzględniana przy naliczaniu składek.
4. Przypominam o ustaleniach dotyczących ROZWIĄZYWANIA DRUŻYNY.
W ciągu miesiąca od ukazania się rozkazu rozwiązującego drużynę, jest czas na zmianę przydziału członkom
takiej drużyny. Po miesiącu, administrator hufcowy usuwa drużynę z ewidencji co powoduje automatyczne
skreślenie jej członków z listy ZHP.
5. Kilka informacji dotyczących KART CZŁONKOWSKICH:
 Karta członkowska występuje w dwóch rodzajach:
- karta zwykła - karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej,(traci ważność w momencie
utraty członkostwa w ZHP i skreśleniu z Ewidencji ZHP)
- karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą (dotychczas stosowany rodzaj karty; także ma
określony termin ważności).
 Dalej występuje podział na kategorie: zwykli członkowie ZHP, instruktorzy, seniorzy
 Karty produkowane są w systemie kwartalnym.
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6. Przypominam również, iż został wprowadzony system ZATWIERDZANA kart członkowskich do produkcji. Bez
tego kroku, członkowie Waszych jednostek nie otrzymają swojej karty.

7. Na stronie internetowej http://zhp.pl/karta/index.php znajdziecie materiały informacyjne, gotowe
prezentacje np. dla rodziców oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcam do zapoznania się
zwłaszcza z FAQ http://zhp.pl/karta/faq
8. W razie pytań, problemów służę pomocą.
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