nr 02/631/2018

14 lutego 2018 roku

I. Ustalenia ze zbiórki Komendantów Hufców
w dniach 9-11.02.2018 w Załęczu Wielkim
Konsultacje na temat wysokości składek członkowskich na rok 2019.
Podczas konsultacji reprezentowane były 23 Hufce, które w wyniku dyskusji

jednogłośnie przyjęły, że wysokość podstawowej składki członkowskiej nie powinna
ulegać zmianie i ma wynosić 10 złotych miesięcznie. Nie zamyka to drogi Komendom

Hufców o występowanie do Rady Chorągwi o ulgi – termin składania wniosków przez
Hufce do Rady Chorągwi o ulgi w 2019 roku upływa 30 września 2018 roku.
Podczas konsultacji przedyskutowano ponadto:






projekt uchwały, który wpłynął do Rady Naczelnej ZHP o zmianę terminów

naliczania składek oraz o zmianę terminów płacenia składek i przekazywania ich
do Komend Chorągwi.
zdecydowanie

i

jednomyślnie

opowiedziano

się

za

zachowaniem

dotychczasowych zasad naliczania i zbierania oraz przekazywania składek.

zasady naliczania bonusów dla Hufców Chorągwi Wielkopolskiej z tytułu

terminowego odprowadzania składek do Komendy Chorągwi. Dotychczasowym

warunkiem powrotu do Hufca kwoty 1,50 zł za kwartał od każdego członka był
brak spadku ilości członków Hufca powyżej 10%, gdzie stan ilościowy odnoszono
do stanu na dzień 1.10.2016.

Podczas zbiórki przyjęto zasadę, że stany ilościowe za każdy kwartał 2018 roku będą
odnoszone do stanu ilościowego na dzień 1 stycznia 2017 roku. A w roku 2019 do

stanu ilościowego na dzień 1 stycznia 2018 roku, czyli w każdym następnym roku do
stanu z I kwartału roku poprzedzającego.

Budżety hufców .
Podczas zbiórki wypracowano koncepcję tworzenia budżetów w Hufcach. W wyniku

prac ustalono, że skarbnik Chorągwi przygotuje nazewnictwo do strony przychodowej i

kosztowej budżetu z uwzględnieniem realizowanych zadań

w Hufcu. Po kolejnej

konsultacji powstanie nowa wersja elektroniczna arkusza budżetu Hufca.
Rozliczenia Komendy Chorągwi z hufcami :
Bonusy za składki członkowskie za IV kwartał 2017 roku :





8 hufców sprawa nie dotyczy, bo miały spadek powyżej 10 %

7 hufców otrzymało przelewy w 2017 roku, ponieważ przelano składki do 20

grudnia

14 hufców otrzymało przelewy 9.02.108, bo nie było wcześniej możliwości

(czasu) zajęcia się tym rozliczeniem za co przepraszamy.

10 hufców ze względu na inne zaległości z ich strony musi czekać.

Razem 39 hufców na 40 (Wolsztyna sprawa jeszcze nie dotyczyła, bo w IV kwartale byli
formalnie jeszcze w Hufcu Wschowa)

Hufce : Trzemeszno, Nowy Tomyśl, Krotoszyn, Kępno, Poznań Wilda, mają

jeszcze zaległości w płatnościach do Komendy Chorągwi, które muszą uregulować

- środki z 1% będą przekazywane sukcesywnie Hufcom jak będą malały salda

zasobów 1% w Hufcach.

Poczta mailowa
Zauważyliśmy, że nie wszystkie hufce odbierają pocztę w domenie zhp.wlkp.pl

(po przejściu w maju 2017 na nowy serwer zenbox). Jeżeli któryś hufiec nie odbiera tej

poczty lub ma problem ze skonfigurowaniem poczty prosimy o przesłanie informacji na
adres biuro@zhp.wlkp.pl

Niezwyczajni 2017
Finalistką plebiscytu została pwd. Natalia Tomaszewska z Hufca ZHP MOSINA –

jedyna wielkopolska finalistka. Jeśli chcemy pokazać siłę Wielkopolski zagłosujmy na

NASZĄ WIELKOPOLANKĘ. Poniżej przysyłamy link do plebiscytu. Jako jedna z
największych chorągwi w związku bez kłopotu uda nam się pomóc druhnie Natalii w
pokazywaniu, że Wielkopolska niezwykłymi instruktorami stoi. Oto głosowanie krok po
kroku:

1. Wejść na stronę https://zhp.pl/niezwyczajni/
2. Wybrać kategorię NIEPRZETARTY SZLAK

3. Na dole kategorii wybrać PWD. NATALIA TOMASZEWSKA
4. Zjechać kursorem na sam dół strony i kliknąć GŁOSUJĘ
5. Wpisać swój adres email--> sprawdzić za chwilę pocztę

6. Kliknąć w link potwierdzający głosowanie

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Hufcom: Jarocin, Poznań Wilda, Mosina,

Czerwonak, Śrem, Konin, Poznań Stare Miasto, Wągrowiec, Złotów, Środa Wlkp.,
Poznań Rejon, Poznań Grunwald, Kalisz za zgłoszenie kandydatów do plebiscytu.

Imprezy towarzyszące obchodom 100 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
Na zbiórce prosiliśmy o wypisanie imprez, które organizować będziecie w swoim

rejonie, służy to stworzeniu wykazu, który przedstawić będziemy mogli Marszałkowi

Województwa i Wojewodzie, w celu uzyskania patronatu dla działań harcerskich, które
jak potwierdzają oba Biura, mają wyjątkowy walor edukacyjny i promocyjny,

a przygotowywane są z niezwykłą dbałością i profesjonalizmem. Taki patronat może

ułatwić dostęp do lokalnych puli pieniężnych, którymi dysponują samorządy, a ponadto
nadać wydarzeniom odpowiedniej rangi.

Wykaz otrzymaliśmy od hufców: Kalisz, Kożmin, Leszno, Jarocin, Ziemia

Ostrzeszowska, Ostrów, Wschowa, Kościan, Śrem, Oborniki, Krotoszyn, Śmigiel,
Poznań Śródmieście, przygotowuje Czerwonak, Piła, Mosina.
Pozostałe hufce prosimy o przesłanie informacji

Zlot Gdańsk 2018
Przygotowania do zlotu trwają. Komenda Gniazda Wielkopolskiego jest po

spotkaniu z drużynowymi zlotowymi, na którym omówiono bieżący stan przygotowań
oraz zagadnień którymi zajmuje się obecnie GK.

1. W kwietniu w Kiekrzu (20-22.04) odbędzie się biwak dla drużynowych
zlotowych połączony z wyjazdem na miejsce trwania zlotu.

2. W marcu rozpoczniemy procedury związane z wydawaniem kart
kwalifikacyjnych uczestników.

3. W najbliższym czasie rozpocznie się praca z programem zlotu

i z zadaniami przedzlotowymi. Prosimy o czujność i obserwację kanałów
komunikacyjnych.

4. Wizyta instruktorska na Zlocie. Przygotowujemy dodatkową ofertę dla
kadry instruktorskiej Komend Hufców dotyczącą możliwości odwiedzin
Zlotu w dniach 10 – 12 sierpnia 2018 roku. Koszt uczestnictwa 220 złotych

w tym przejazd autokarem, zakwaterowanie w Gdańsku w hostelu

w pokojach 5 i 6 osobowych bez wyżywienia – 2 noce. Zgłoszenia należy

przesyłać do dnia 10 marca 2018 roku na adres: skarbnik@zhp.wlkp.pl
z podaniem imienia i nazwiska, Hufca, funkcji, telefonu, adresu e-mail.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odświeżenie wizerunku Chorągwi
Zespół promocji KCH planuje rozpocząć konsultacje z Hufcowymi Zespołami

promocji bądź jego szefami dotyczącymi, odświeżenia wizerunku Chorągwi. Rozmowy
mają dotyczyć ewentualnych zmian logo chorągwi (pozostawiając znak rozeta/kokarda)

i stworzenia Katalogu Identyfikacji Wizualnej. Dyskusji poddamy również stany wzorów

dokumentów. Prosimy przekażcie im swoje zdanie na ten temat. Oficjalny komunikat nie
został do nich jeszcze wysłany. Planujemy uczynić to do końca lutego. Samo spotkanie
miało by się odbyć na początku marca.

Sprawdzanie osób w Krajowym Rejestrze Karnym
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom

przestępstwami na tle seksualnym przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub

przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją,
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni

organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy
dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Oznacza to, że takiemu sprawdzeniu podlegać będzie cała kadra instruktorska

(sprawdzanie przed miaowaniem na funkcję), jak również inne osoby podejmujące
pracę na formach wypoczynku.

W chwili obecnej staramy się o zarejestrowanie Chorągwi jako użytkownika

rejestru z dostępem ograniczonym. Po zarejestrowaniu uprawnienia do sprawdzania
rejestru będą przydzielane komendantom hufców.

Ponadto omówiono:
1. Główne problemy ZHP od poprzedniej zbiórki w tym wyniki Zjazdu ZHP

2. Strategię ZHP – powołano zespół przy Radzie Naczelnej, który pracuje nad jej
wdrożeniem,

3. Problemy z pozyskiwaniem rozkazów hufców i konsekwencje ich braku dla

sprawnego funkcjonowania Chorągwi w zakresie potwierdzania uprawnień
państwowych oraz niemożności weryfikowania osób mających kontakt z dziećmi
w KRK

hm. Tomasz Kujaczyński

