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1.  Słowniczek. 
 

 e.zhp.pl – adres strony www Ewidencji ZHP. 

 AL – Administrator Lokalny w tym poradniku  

jest to AL Hufca. 

 Użytkownik – przydatne podczas logowania  

– nasz numer PESEL. 

 Hasło startowe –hasło uzyskane od AL. Za jego pomocą 

możliwa jest zmiana hasła (obowiązkowa przed 

pierwszym logowaniem). Należy je zabezpieczyć przed 

zgubieniem lub kradzieżą. Używając hasła startowego, 

można zmienić je do 5 razy. 

 Kod jednostki – unikatowy kod odmienny dla wszystkich 

jednostek ZHP. 

 
 

Znajduje się on na stronie e.zhp.pl w opcji „Struktura ZHP”. 

 Status – każda osoba w Ewidencji posiada swój status. 

Osoby, które aktualnie działają w ZHP, posiadają status 

„Aktywny”. Inne statusy: „Odszedł z ZHP”, „Skreślony”, 

„Zmarł”. 
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2.  Zmiana hasła. 
 

 Wchodzimy na stronę: e.zhp.pl. 

 Wybieramy opcję „Zmiana hasła” (zmieniając hasło przy 

użyciu hasła startowego należy pamiętać o zaznaczeniu 

tej opcji!). 

 
 

 Stare hasło (szczególnie startowe) należy przepisać  

z dużą starannością (Ewidencja ZHP rozróżnia wielkość 

liter). 

 

Hasło należy zmieniać co 30 dni. System 

automatycznie przypomina o zmianie hasła,  

nie jest konieczne by pamiętać o tym 

samodzielnie. Nowe hasło musi różnić się  

od 5 ostatnich i składać się z min. 10 znaków  

(w tym 1 małej litery, 1 dużej litery, 1 cyfry i 1 znaku 

specjalnego). 
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3. Struktura Ewidencji ZHP. 
 

 

 

Ewidencja ZHP składa się z kilku modułów: 

 Drużyna – pozwala na modyfikację danych dotyczących 

drużyny i jej członków. 

 Szukaj osób – pozwala wyszukać osoby wpisane  

do Ewidencji. Za pomocą tego modułu możemy 

sprawdzić numer PESEL, status i przydział służbowy 

szukanej osoby. 

 Zestawienia – moduł pozwala generować zestawienia  

ilościowe członków w ZHP, chorągwiach, hufcach,  

a nawet w drużynie. 

 Pomoc – materiały pomocnicze w pracy z Ewidencją 

ZHP. 

 
 

 Edycja danych członków – pozwala na dodawanie 

nowych członków do jednostki, a także edytowanie ich 

danych. 
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 Zmiana statusu członka – umożliwia usuwanie  

i przywracanie osoby w Ewidencji ZHP. 

 Lista transferowa – pozwala przyjmować do swojej 

drużyny aktywnych harcerzy z innych jednostek  

(np. zuchy przechodzą z gromady do drużyny). 

 Lista kart do produkcji – za jej pomocą dokonuje się 

zamówień kart członkowskich dla naszych harcerzy. 

4. Dodanie nowego członka. 
 

 Wybieramy moduł DRUŻYNA  „Sprawy członkowskie” 

 „Edycja danych członków”. 

 

 

 Z tabeli „Struktura” wybieramy swoją jednostkę. 

 Naciskamy ikonę z plusem w tabeli „Lista osób”  

(zaznaczona na czerwono w kole). 
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 Najpierw podajemy PESEL (należy cierpliwie poczekać 

na załadowanie danej). Po jego wpisaniu Ewidencja 

przeładuje się i wyświetli jeden z trzech komunikatów: 

o PESEL OK – można dodać osobę do Ewidencji. 

o Błędny numer PESEL – nie istnieje osoba  

o podanym numerze PESEL, należy upewnić się czy 

numer został dobrze wpisany. 

o Podany nr PESEL istnieje w bazie – dana osoba 

została już kiedyś wpisana do Ewidencji. 

 Uzupełniamy pozostałe informacje zgodnie  

z komunikatami i zapisujemy. 

5. Edycja dodanego członka. 
 

 Wybieramy moduł DRUŻYNA  „Sprawy członkowskie” 

 „Edycja danych członków”  

 Z tabeli „Struktura” wybieramy swoją jednostkę. 

 Z tabeli „Lista osób” wybieramy osobę do edycji. 

Wyświetli się jej wizytówka w Ewidencji.  

 

 
 



8 
 

 Wybieramy opcję „Wyświetl informacje szczegółowe” 

(zaznaczona w kółku). Po jej wyborze wyświetlą nam się 

wszystkie dostępne informacje o danej osobie  

w Ewidencji. Są one podzielone na kategorie, w których 

możemy je edytować. 

 

 Przy edycji jakichkolwiek danych wybieramy opcję 

„Edytuj dane” (zaznaczona w kółku). 

 Przy edycji danych musimy pamiętać o uzupełnieniu 

wszystkich dostępnych pól.  

 

Jeśli nie posiadamy informacji o rozkazie to 

wpisujemy brak. Pole: „Kto wydał” uzupełniamy 

następująco: stopień, imię i nazwisko – funkcja. 

 

6. Usuwanie i przywracanie członków. 
 

 Wybieramy moduł DRUŻYNA  „Sprawy członkowskie” 

 „Zmiany statusu członków”  
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 Wyszukujemy osobę do usunięcia/przywrócenia. 

 Wybieramy ją z listy wyników. 

 Wybieramy procedurę: 

o Przywróć = procedura przywracania do ZHP,  

czyli zmiana statusu na „Aktywny”. 

o Skreśl z listy członków – w przypadku, gdy dana 

osoba nie wypełniała obowiązków członkowskich 

(np. nieopłacenie składek członkowskich). 

o Odszedł z ZHP. 

o Wyklucz z ZHP – w przypadku nałożenia kary 

organizacyjnej. 

o Zmarł. 

 Uzupełniamy dostępne pola i zatwierdzamy. 

7. Przyjmowanie członków przez listę 

transferową. 
 

Z opcji tej korzystamy gdy np. chcemy przyjąć zucha  

z gromady zuchowej do drużyny harcerskiej lub harcerz 

zmienił przydział służbowy. 

 Wybieramy moduł DRUŻYNA  „Sprawy członkowskie”  

„Lista transferowa”  
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 Wyszukujemy osobę do przyjęcia. 

 Wybieramy ją z listy wyników. 

 Sprawdzamy w formularzu po lewej stronie czy jest  

to właściwa osoba i następnie klikamy „Przyjmij  

do jednostki”. 

8. Karty członkowskie. 
 

Każdy członek ZHP powinien posiadać własną kartę 

członkowską. Karty zamawiane są przez Ewidencję ZHP. 

 Wybieramy moduł DRUŻYNA  „Sprawy członkowskie”  

„Lista kart do produkcji”. 

 Zaznaczamy osoby, dla których chcemy wyrobić kartę. 

 Wybieramy opcję „Zleć produkcję”.  

 

Zgodnie z uchwałą GK ZHP  nr 150/2013 z dnia 

12 lutego 2013 roku dotyczącą kart 

członkowskich każdy członek ZHP powinien 

kartę posiadać. Koszt produkcji karty wynosi 6 zł.  

9. Sprawy struktury – edycja 
 

Postępujemy analogicznie jak przy edycji członków. 

 Wybieramy moduł DRUŻYNA  „Sprawy struktury”  

„Edycja jednostek”  

 Z tabeli „Struktura” wybieramy swoją jednostkę. 

 Wybieramy opcję „Wyświetl informacje szczegółowe”. 
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 Po wyborze tej funkcji wyświetlą się nam wszystkie 

informacje o jednostce w Ewidencji. Są one podzielone 

na kategorie, w których możemy je edytować. 

10. Inne przydatne funkcje. 
 

10.1 Imienne zestawienie stopni członków. 
 

W Ewidencji możliwe jest wyświetlenie zestawienia 

wszystkich stopni (zuchowych, harcerskich i instruktorskich 

naszych członków. Uzyskać je można w następujący sposób: 

Drużyna -> Sprawy struktury -> Edycja jednostek -> Wyświetl 

informacje szczegółowe -> Członkowie 

10.2 Wykaz funkcyjnych drużyny 

 

Drużyna -> Sprawy struktury -> Edycja jednostek -> Wyświetl 

informacje szczegółowe -> Funkcyjni 
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10.3 Zestawienie ilości. 
 

Zestawienie prezentuje liczbę członków drużyny  

z podziałem na płeć, średni wiek oraz liczbę złożonych 

Obietnic Zucha, Przyrzeczeń Harcerskich, Naramienników 

Wędrowniczych, Zobowiązań Instruktorskich, a także liczbę 

zdobytych stopni. Uzyskać je można w następujący sposób: 

Drużyna -> Sprawy struktury -> Edycja jednostek -> Wyświetl 

informacje szczegółowe -> Zestawienie ilości 

10.4 Eksport danych członków. 
 

Jest to bardzo przydatna funkcja podczas organizacji form 

wyjazdowych. Pozwala ona wygenerować listę zawierającą: 

nazwisko i imię, nr. legitymacji członkowskiej, miejscowość, 

wiek i płeć członka. Uzyskać ją można w następujący sposób: 

Drużyna -> Sprawy struktury -> Edycja jednostek -> Wyświetl 

informacje szczegółowe -> Eksport danych członków. 

Po wyświetleniu opcji zaznaczamy członków oraz dane, 

które chcemy wyeksportować. 

 

11. Pytania i odpowiedzi 
 

1. Gdzie mogę dostać hasło startowe? 

Hasło startowe generuje AL po mianowaniu na funkcję 

drużynowego. Można je znaleźć w formularzu odbioru 

hasła. Jeśli jeszcze go nie masz, skontaktuj się z nim. 
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2. Nie pamiętam hasła, nie mam startowego – co zrobić? 

Skontaktuj się z AL. 

3. W trakcie dodawania członka do Ewidencji wyświetlił się 

komunikat „Podany nr PESEL istnieje w bazie”.  

Co powinienem zrobić? 

Podany komunikat mówi, że dana osoba została już kiedyś 

wpisana do Ewidencji. W pierwszej kolejności skorzystaj  

z modułu „Szukaj osób”, w celu ustalenia statusu tej osoby. 

Jeśli widnieje on jako „Odszedł z ZHP” lub „Skreślony” 

należy taką osobę przywrócić do ZHP (patrz: rozdział 6),  

a następnie skorzystać z listy transferowej (patrz: rozdział 

7), aby przyjąć ją do swojej drużyny. 

4. Dzieci z gromady zuchowej przechodzą do mojej 

drużyny – jak powinienem to zrobić w Ewidencji? 

Skorzystaj z listy transferowej (patrz: rozdział 7) 

5. Prowadzę drużynę wędrowniczą. Harcerze, którzy 

przychodzą do mnie na zbiórki są funkcyjnymi w innych 

jednostkach, gdzie mają przydział służbowy.  

Co powinienem zrobić? 

W takim przypadku ustanawia się przynależność do 

jednostki w Ewidencji ZHP. Taką procedurę może wykonać 

AL. Wyślij do niego listę osób, a na pewno to zrobi. 

6. Kiedy naliczane są składki członkowskie. 

Składki członkowskie naliczane są od pierwszego dnia 

miesiąca rozpoczynającego kwartał, czyli 1 stycznia, 1 

kwietnia, 1 lipca i 1 października. 
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7. Czy osoby pełniące funkcje instruktorskie lub będące 

instruktorami mają przydział służbowy do drużyny? 

Nie, takie osoby mają przydział służbowy do Hufca,  

a przynależność do drużyny. Ich dane od uzyskania 

przydziału do Hufca uzupełnia AL. 

8. Nie mogę zalogować się do Ewidencji ZHP. 

Sprawdź czy nie pomyliłeś o z zerem, lub l jak lew  

z jedynką. Ostatecznie niezwłocznie skontaktuj się  

z administratorem. 

12. Polityka bezpieczeństwa informacji 
 

Każda osoba przetwarzająca dane ponosi odpowiedzialność 

wynikającą z zakresu jej czynności, w szczególności  

za zniszczenie, nieprawidłową modyfikację, udostępnienie 

danych osobom trzecim, prawidłowe konstruowanie  

i terminową zmianę haseł. 

 

12.1 Naruszenie danych osobowych. 
 

Są to czynności, których każdy Administrator Ewidencji ZHP 

musi wystrzegać się i przeciwdziałać. Rozumie się przez to: 

 Ujawnienie danych osobowych osobom 

nieupoważnionym  

 Obecność osób postronnych przy wypełnianiu Ewidencji 

ZHP. 

 Skasowanie lub skopiowanie danych osobowych  

w sposób niedozwolony. 
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 Niewylogowanie się z Ewidencji ZHP po zakończeniu 

pracy lub w przerwie. 

 Pozostawienie wydrukowanych danych osobowych  

w drukarce lub kserokopiarce. 

 Umożliwienie nieautoryzowanego dostępu do systemu 

osobom trzecim. 

 Praca przy wykorzystaniu konta innej osoby. 

 Niezabezpieczanie hasła startowego. 

 

 

12.2 Administrator danych osobowych. 
 

Osobą odpowiedzialną za Ewidencję ZHP jest drużynowy, 

który ma ukończone 18 lat. W szczególnych przypadkach 

może to być osoba mająca skończone 16 lat, która uzyskała 

zgodę Komendanta Hufca i opiekuna drużyny. Drużynowy 

może delegować zadanie prowadzenia Ewidencji ZHP innym 

osobom, które spełniają powyższe warunki. 

13. Podstawy prawne. 
 

 Statut Związku Harcerstwa Polskiego 

 Uchwała GK ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich 

Związku Harcerstwa Polskiego 

 Uchwała GK ZHP nr 161/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia systemu Ewidencja ZHP 

 

Opracowanie: hm. Maciej Szczęsny 


