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W tym numerze: 
 

 Terminarz Okręgu 2019/2020 

 Poprawa dokumentacji AL 2019 

 Akcja Zimowa 2020 

 Spotkanie dla Organizatorów AZ 2020 

 Akcja Letnia 2020 

 Faktury w Biurze 

 Dyżur Skarbnika 

 Zapis do Małopolskiego Biuletynu Informacyjnego 

 Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym IPN 

 Zaproszenie do włączenia się w akcję pomocy dla zwierzaków 

 
Terminarz 
Okręgu 

2019/2020 

 
 
W załączniku do MBI przesyłamy terminarz działań Okręgu na rok harcerski 2019/2020. 
Prosimy o zapoznanie się z nim – w szczególności z najbliższymi działaniami.  

 
 
 

Poprawa 
dokumentacji  

AL 2019 

 
Informujemy, że dokumentację AL 2019 można poprawiać poza godzinami pracy 
biura.  Zapraszamy we czwartki: 

 10 października 2019 r. 

 17 października 2019 r. 

 24 października 2019 r. 

w godzinach od 18:30 do 20:30. W tym czasie odbywać się będą zajęcia z kursu 
kwatermistrzowskiego i będzie możliwe udostępnienie dokumentów. 

 

 
 

 
 

Akcja Zimowa  
2020 

 
 
 
 
 

 
Drodzy Organizatorzy Akcji Zimowych! 

 
Ruszamy ze zgłoszeniami Akcji Zimowej 2020! Prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej 
do dnia 1.11.2019 r. - link do niej znajdziecie w załączonym harmonogramie. Bardzo prosimy o 
przestrzeganie ustalonych terminów. 
 
W związku z sytuacjami zaistniałymi podczas ostatnich ALiZ związanymi z brakami kadrowymi, 
Zarząd Okręgu informuje, że Kierownikami Akcji będą mogli zostać Instruktorzy i Instruktorki 
spełniający wymagania zawarte w art. 92p. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. tj.: 
 
Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akcja Zimowa  
2020 

 
- nie była karana 
- posiada stopień podharcmistrza lub harcmistrza 
lub: 
- nie była karana 
- posiada stopień przewodnika 
- ukończyła kurs na kierownika wypoczynku; 
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-
wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. 
(liczone od ukończenia 18 r. ż.). 
 
Jednocześnie Zarząd informuje, że każda kandydatura na kierownika akcji (Komendanta) 
zostanie szczegółowo rozpatrzona w dniu 5.11.2019 r. i informacja zwrotna o zatwierdzeniu lub 
odrzuceniu kadry wraz z uzasadnieniem zostanie niezwłocznie wysłana do zgłoszonych 
Organizatorów. 
 
W załączniku przesyłamy również Informator obozowy, który może przydać się przy 
organizacji AZ. 
 

 
 
 
 
 

Spotkanie dla 
Organizatorów AZ 

2020 

 
W dniu 14.11.2019 r. w siedzibie Okręgu odbędzie się szkolenie dla Organizatorów Akcji 
Zimowych 2020. Spotkanie jest obowiązkowe dla tych, którzy pierwszy raz pełnią funkcję na 
AZ, ale zapraszamy także pozostałe osoby zainteresowane.  
Podczas szkolenia dowiecie się: 

 jak korzystać z e-Referatu 

 co i jak należy załatwić przed Akcją w Okręgu 

 co i jak należy załatwić przed Akcją poza ZHR, czyli w Urzędach, Kuratorium i innych 
instytucjach 

 jak pracować z arkuszem wizytacyjnym 

 co powinna zawierać książka pracy Kierownika 

 co powinno znaleźć się w dokumentacji medycznej 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 
 
 
 
 

Akcja Letnia 2020 

 
W związku z rozpoczęciem poszukiwań miejsc na Akcje Letnie, Zarząd będzie wydawał 
Organizatorom pełnomocnictwa do podpisywania umów najmu terenu oraz załatwienia 
formalności dot. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Ubiegłe akcje pokazały, 
że formalności te trzeba załatwiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc już teraz prosimy 
Szczepowych o zgłaszanie poprzez formularz chęci organizacji Akcji. Na tej podstawie 
będziemy przygotowywać pełnomocnictwa dla Szczepowych lub wyznaczonych przez nich 
osób.  
 
Link do formularza:  
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-
7IXtFlxrO4WyxURHokKOYC0R6LpUNUo3NDA0WTJGR1UxTE1IUEtIVjhGRElSNi4u. 
 

 
Faktury w Biurze 

 
Przypominam, że w Biurze Okręgu czekają do odbioru faktury (nie tylko z Akcji Letniej). 

 
 
Dyżur Skarbnika 

 
Najbliższy planowany dyżur Skarbnika odbędzie się 15 października między 18:00 a 19:00. 
W sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny: 505 576 273 lub mailowy: 
krzysztof.heilman@malopolska.zhr.pl. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-7IXtFlxrO4WyxURHokKOYC0R6LpUNUo3NDA0WTJGR1UxTE1IUEtIVjhGRElSNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-7IXtFlxrO4WyxURHokKOYC0R6LpUNUo3NDA0WTJGR1UxTE1IUEtIVjhGRElSNi4u
mailto:krzysztof.heilman@malopolska.zhr.pl


 

 

 
 
Zapisy do MBI 

 
 
Osoby, które chciałyby otrzymywać Małopolski Biuletyn Informacyjny proszone są o 
zgłaszanie się na maila: malopolska@zhr.pl lub: malopolska.mbi@gmail.com. 

 
 
Zaproszenie do 
udziału w projekcie 
edukacyjnym IPN 

 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej oraz Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w 
Krakowie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII, uczniów szkół 
polonijnych, członków organizacji młodzieżowych (ZHP, ZHR, Związku Strzeleckiego i 
pozostałych) do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. 
Inauguracja projektu odbędzie się 17 października 2019 r. (godz. 12) w Centrum Edukacyjnym 
„Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8). 
 
Szczegółowy opis w załączniku do MBI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaproszenie do 
włączenia się w 

akcję pomocy dla 
zwierzaków 

 
„ Drodzy Harcerze,  jestem wolontariuszem schroniska dla bezdomnych zwierząt z Mysłowic. 
Mieszkając w Krakowie staram się pomagać zwierzakom (psom i kotom), tam przebywającym, 
organizując dla nich zbiórkę darów rzeczowych. W kilku sklepach na terenie Krakowa jest 
prowadzona akcja zakupu i przekazania dowolnych darów dla bezdomniaków, skąd wożę je do 
schroniska 2 razy w miesiącu. 
 
Apel do Was Harcerze, na których zawsze można liczyć, by zachęcić was do włączenia się do 
tej akcji. Dary potrzebne to przede wszystkim koce ręczniki legowiska a także karma i akcesoria 
smycze obroże itp. Chodzi o zbiórkę przed zima dla podopiecznych których jest około 140. 75 
psów i 64 koty. 
Pomoc jest potrzebna bezterminowo, ale nawet jednorazowe wsparcie będzie cenne. 
 
W zamian za pomoc można otrzymać fajne akcesoria- opaski przyjaciel zwierząt na nadgarstek, 
plany lekcji dla młodszych z Was a co najważniejsze ogromną wdzięczność zwierzaków, którym 
pomożecie. Oficjalne podziękowanie od dyrekcji schroniska dla Krakowskiego oddziału ZHR 
też będzie. 
 
W załączniku przesyłam plakat naszej akcji a poniżej kontakt do mnie, zapraszam również do 
kontaktu przez fb: 
 
Maciej Skoczyński 
600-878-246 
macius2527@op.pl „ 
 
Jeśli pojawią się chęci pomocy zwierzakom, bardzo proszę o zgłoszenie się bezpośrednio do 
Pana Macieja, który przesłał powyższego maila. 
 

 Redakcja numeru Ela Dyjas 
 

Okręg Małopolski 
ZHR 

 

ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków, tel. 12 4217659, malopolska@zhr.pl  
www.malopolska.zhr.pl, www.facebook.com/malopolski.zhr  

 

 

mailto:malopolska@zhr.pl
mailto:malopolska.mbi@gmail.com
mailto:macius2527@op.pl
mailto:malopolska@zhr.pl
http://www.malopolska.zhr.pl/
http://www.facebook.com/malopolski.zhr

