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1. W celu zabezpieczenia poufności informacji i prawidłowej identyfikacji osób prowadzących 
korespondencję wprowadza się: 

 od 1 listopada 2018 roku korespondencję pomiędzy Hufcami i Komendą Chorągwi tylko z 
adresów mailowych w domenie zhp.wlkp.pl lub zhp.pl 

 od 1 listopada 2018 roku korespondencję pomiędzy instruktorami i Komendą Chorągwi 
tylko z adresów mailowych w domenie zhp.net.pl 

Instruktorzy, którzy nie dysponują adresem służbowym w domenie zhp.net.pl powinni jak 
najprędzej przesłać zlecenie założenia takiego konta (imię, nazwisko, hufiec) na adres 
biuro@zhp.wlkp.pl  
 
Posiadanie adresu w domenie zhp.net.pl umożliwia korzystanie z pakietu office 365 oraz innych 
udogodnień z tym związanych. Umożliwia to również sprawdzenie swoich danych w Ewidencji 
ZHP na stronie https://moje.zhp.pl/  

 
2. Przypominam o konieczności zaliczenia służby instruktorskiej do końca października. Rozkazy z 

zaliczeniem służby należy przesłać niezwłocznie na adres biuro@zhp.wlkp.pl  
Jest to niezbędnie potrzebne, w celu możliwości sprawdzenia przez Komisję Wyborczą na 
Zjeździe Chorągwi, czy kandydujący instruktorzy do władz Chorągwi posiadają bierne prawo 
wyborcze (czy posiadają zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018). 
 

3. Omówiono sprawy związane z RODO – prezentacja w załączeniu.  
 

4. Omówiono sprawę interpelacji złożonej przez posłankę Annę Sobecką do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

Treść interpelacji dostępna pod adresem: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4XH6D&view=1 
 
Stanowisko Naczelniczki i Przewodniczącego ZHP w załączeniu. 
 
Treść artykułu Angeliki Szelągowskiej-Mironiuk „Homopropaganda, ateizacja i inne rzeczy, 
których nie ma w ZHP” pod adresem: 

https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3381,homopropaganda-ateizacja-i-inne-
rzeczy-ktorych-nie-ma-w-zhp.html 

5. Brak dokumentacji organizacyjnej i programowej obozów: 

Chodzież Międzygórze – Sienna hm. Maja Poznańska 81/2018 

Gniezno 

Lgiń phm. Martyna Zielińska 33/2018 

Zarzęcin phm. Marta Borkowska 55/2018 

Dziekanowice phm. Tomasz Lemański 88/2018 

Jarocin Rościnko – baza phm. Rafał Ziętek 30/2018 

Kalisz Szklarska Poręba phm. Marta Goździelewska 66/2018 

Leszno 

Krówka phm. Mariusz Kędzierski 26/2018 

Lgiń phm. Rafał Padula 27/2018 

Lgiń phm. Anita Loman 64/2018 

Mosina Lubniewice – baza Dariusz Madej 57/2018 

Rawicz Ostrów Wlkp. phm. Krzysztof Ziętek 78/2018 

Środa Wlkp. Pogorzelica hm. Monika Pawlicka-Mądry 24/2018 

Trzcianka 
Kłodawa hm. Piotr Miara 18/2018 

Pólko phm. Anna Wiza 51/2018 
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Piecnik – baza hm. Edward Joachimiak 75/2018 

Piecnik hm. Edward Joachimiak 79/2018 

Wągrowiec Rumienna phm. Krzysztof Urban 82/2018 

Ziemi Ostrzeszowskiej 
Głuchołazy phm. Mariusz Ciechanowski 32/2018 

Głuchołazy phm. Andrzej Rachel 77/2018 

 

6. Brak dokumentacji zjazdów hufców: 

 Czerwonak (brak ankiet delegatów) 

 Nowy Tomyśl 

 Oborniki 

 Powiatu Kaliskiego 

 Poznań Wilda 

 Rawicz 

 Środa Wlkp. 

 Ziemi Ostrzeszowskiej 

hm. Tomasz Kujaczyński 

 

 
 

Przypominam, że 31 grudnia 2018 wygasają uprawnienia 21 Hufcowych KSI do prowadzenia prób 
podharcmistrzowskich (wykaz na stronie www.dokumenty.zhp.wlkp.pl ->dokumenty KSI). 
W związku z tym, zgodnie z p. 32 Systemu Stopni Instruktorskich wniosek o nadanie uprawnień 
powinien być złożony do Komendanta Chorągwi nie później niż na dwa miesiące przed wygaśnięciem 
prawa do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza – czyli do 31 października 2018 roku. 
Wnioski wraz z załączonymi dokumentami (wykaz we wniosku) należy przesłać na adres 
ksi@zhp.wlkp.pl w celu zaopiniowania przez ChKSI. 
Komendant chorągwi po uzyskaniu pozytywnej opinii KSI chorągwi może nadać KSI hufca na okres 
maksimum trzech lat prawo prowadzenia prób na stopień podharcmistrza. 
KSI chorągwi wydaje opinię, biorąc pod uwagę: 

a) poziom prób dotychczas prowadzonych przez KSI hufca (w przypadku hufca ubiegającego 
się o uprawnienia po raz pierwszy – przez okres przynajmniej jednego roku), 

b) jakość pracy prowadzonej z opiekunami prób, 
c) jakość prowadzonych działań w zakresie stymulowania rozwoju instruktorów, 
d) doskonalenie pracy komisji między innymi przez udział w formach kształceniowych 

przeznaczonych dla członków KSI. 
hm. Włodzimierz Michalak 

 

 
 

Hufcowe KSI, które nie wnioskują o przyznanie uprawnień do prowadzenia prób 
podharcmistrzowskich powinny do 31 października 2018 roku złożyć sprawozdanie ze swojej 
działalności w roku harcerskim 2017/2018. Druk sprawozdania w załączeniu. Sprawozdania przesłać 
na adres ksi@zhp.wlkp.pl  

 
 
Załączniki: 
 

 prezentacja RODO 

 stanowisko Naczelniczki i Przewodniczącego ZHP 

 wniosek o nadanie uprawnień KSI 
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