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1. Pierwsze logowanie 
 

 
rys. 1. Widok okna aplikacji 

 

Po wejściu na stronę http://e.zhp.pl należy wybrać moduł, który chcemy obejrzeć, w naszym 

wypadku jest to Ewidencja. 

 

Po kliknięciu na napis EWIDENCJA zostajemy przeniesieni do okna logowania. 

 

 



rys. 2. Okno logowania 
 

Jako, że jest to nasza pierwsza wizyta w aplikacji Ewidencja, musimy utworzyć swoje hasło 

logowania. Hasło które otrzymaliśmy od naszego administratora (zwane Hasłem startowym) 

służy tylko i wyłącznie do jednorazowego utworzenia hasła logowania. 

 

 
rys. 3. Okno zmiany haseł 

 

Po wpisaniu hasła startowego i dwukrotnym wpisaniu nowego hasła, zostaniemy przeniesieni 

do strony logowania. Jeśli nowe hasło wybrane przez nas nie będzie spełniać któregoś z 

wymienionych na stronie warunków, nie zostanie ono utworzone, a my zostaniemy 

poinformowani o powodzie nie utworzenia hasła. 

 

Po poprawnym utworzeniu hasła zostaniemy przeniesieni do okna logowania (rys. 2) gdzie 

możemy zalogować się do ewidencji co poskutkuje przeniesieniem z powrotem do okna 

powitalnego (rys. 1.). 

 



 
  

PAMIĘTAJ: 
1. Hasło startowe możesz użyć tylko raz do utworzenia hasła logowania 
2. Hasło logowania ma 21 dniowy okres ważności i przed upływem tego 

okresu musi zostać zmienione. 
3. Hasło logowania do aplikacji musi spełniać następujące warunki: 

 Musi posiadać minimum 10 znaków 
 Musi zawierać minimum 1 dużą literę, 1  małą literę, 1 znak specjalny 

i 1 cyfrę 
 Hasło nie może powtórzyć się z żadnym używanym wcześniej 



2. Dodawanie członków drużyny 
 

Po poprawnym zalogowaniu się do ewidencji powinniśmy zostać przeniesieni do okna 

jak na rys. 1. Naciskamy napis EWIDENCJA i aplikacja przenosi nas do okna. 

Głównym naszym zadaniem w aplikacji będzie dodawanie naszych podwładnych 

do ewidencji i edycja ich, o edytowaniu swoich danych powiem na końcu niniejszego 

dokumentu. 

 

Aby dodać nowego członka drużyny należy kliknąć na napis Członkowie. 

 
rys. 4.  Okno główne po zalogowaniu do ewidencji 

 

  



Następnie w prawym oknie wybrać swoją Chorągiew, Hufiec i znaleźć drużynę (nacisnąć 

krzyżyk przy nazwie Hufca w celu rozwinięcia listy jednostek Hufca). Jeżeli drużyna 

jest częścią Szczepu lub Związku Drużyn należy rozwinąć listę jednostek podobnie 

jak w przypadku Hufca. 

 
rys. 5. Drzewo wyboru jednostki 

 

  



Następnie należy wybrać swoją drużynę klikając na jej nazwie a w głównym oknie aplikacji 

pojawi nam się lista członków drużyny. Aby dodać nowego członka drużyny należy nacisnąć 

przycisk Dodaj osobę. 

 
rys. 6. Okno drużyny z przyciskiem dodawania  

 

Po naciśnięciu Dodaj osobę pojawi się formularz, w którym należy wpisać dane osobowe 

harcerza: 

- PESEL 

- imię i nazwisko 

- dokładny adres zamieszkania 

Na samym dole okna wybieramy z okna drużynę (jej numer ewidencyjny sam wpisze się 

w odpowiednie miejsce w formularzu) i klikamy w okno podpisane Data, pod którym pojawi 

się okno kalendarza, z którego wybieramy datę przyjęcia do drużyny. 



 
rys. 7. Okno dodawania członka drużyny z otwartym kalendarzem 

 

  



Po wpisaniu numeru PESEL harcerza, system automatycznie sprawdza czy PESEL ten 

istnieje w bazie danych i poinformuje nas odpowiednim komunikatem po prawej stronie 

okienka PESEL. 

 

 
rys. 8. Komunikat o możliwości dodania osoby do Ewidencji 

 

  



Jeśli naciśnięty zostanie przycisk zapisz ale nie zostanie wypełnione któreś z okien 

zaznaczonych gwiazdką, aplikacja poinformuje nas o powstałej nieprawidłowości. 

 

 
rys. 9. Okno z komunikatami błędów znajdujących się w formularzu 

 

  



Jeśli po naciśnięciu ZAPISZ, wpisane dane system oceni jako prawidłowe to na dole 

formularza pojawi się odpowiedni komunikat. 

 

 
rys. 10. Okno z komunikatem o prawidłowym dodaniu osoby do Ewidencji 

 

Teraz pozostaje nacisnąć przycisk ZAMKNIJ co spowoduje przejście do okna z listą 

członków drużyny. 

 

  



3. Edycja danych członków drużyny 
 

Aby wpisać informacje dotyczące kariery harcerskiej należy z listy członków drużyny wybrać 

harcerza poprzez naciśnięcie jego imienia i nazwiska. Pojawi się nowe okna jak poniżej. 

 

 
rys. 11. Okno danych osobowych harcerza 

 

Po lewej stronie mamy dwie funkcje, które odpowiadają za usuwanie i przywracanie 

członków drużyny. W górnej części okna danych harcerza mamy formularze dotyczące 

kariery członka naszej drużyny. 

Pierwsza zakładka to informacje ogólne o statusie osobowym, stopniu i przydziale 

służbowym. W drugiej zakładce mamy informacje o wykształceniu harcerza i zawodzie. 

 

 
rys. 12. Okno informacji podstawowych 

 

Okno danych kontaktowych raczej nie potrzeba tłumaczyć. Ważne jednak jest aby pamiętać 

by dane te były aktualne. 



 
rys. 13. Okno danych kontaktowych 

 

W następnej zakładce umieszczane są wszystkie dane dotyczące kariery harcerskiej 

począwszy od Złożenia Obietnicy Zuchowej, a skończywszy na Deklaracji Seniora. 

Dodatkowo w zakładce Dane Harcerskie znajdują się pod zakładki w których wpisujemy 

zdobyte stopnie i Odznaki Kadry Kształcącej. 

 



 
rys. 14. Okno podstawowych danych harcerskich 

 

 
rys. 15. Okno zdobytych stopni 

 

W zakładce Przydział służbowy wpisuje się przydziały jakie posiada aktualnie  i posiadał w 

przeszłości nasz harcerz (jak wiadomo można mieć tylko jeden aktywny przydział służbowy 

oraz przynależeć do kilku jednostek). 

 



 
rys. 16. Okno przydziału służbowego 

 

Należy jednak pamiętać, że: 

 wszyscy członkowie ZHP  nie mający stopnia instruktorskiego, ale pełniący  funkcje 

drużynowego mają podstawowy przydział służbowy do hufca; 

 wszyscy członkowie ZHP w stopniu instruktorskim mają podstawowy przydział 

służbowy do hufca 

 harcerze mają podstawowy przydział do drużyny; 

 harcerze mogą mieć kilka przynależności, tzn. mogą należeć do kilku drużyn a składki 

płacą w drużynie do której mają przydział służbowy; 

Po dodaniu harcerza do Ewidencji należy bezwzględnie wpisać przydział służbowy do 

wskazanej drużyny. Aby uzupełnić dane przydziału należy wcisnąć Edytuj i w oknie 

pokazanym poniżej wybrać ponownie Edytuj na wskazanym Przydziale służbowym, a 

następnie podać: 

 Nr rozkazu przyjęcia 

 Kto wydał rozkaz i nacisnąć Zapisz 

  



 
rys. 17. Okno dodawania przynależności i przydziału służbowego. 

 

Aby dodać nową przynależność należy: 

 w parametrach wyszukiwania wypełnić jedno z okien i wcisnąć Przeszukaj; 

 wybrać z Listy znalezionych odpowiednią drużynę; 

 wypełnić wszystkie pola dotyczące przyjęcia do drużyny (data przyjęcia, rozkaz i kto 

wydał). 

 Nacisnąć Zapisz pozycję w oknie po prawej stronie. 

Aby zmienić przydział służbowy należy zamknąć aktualnie aktywny przydział i dodać nowy 

przydział służbowy pamiętając o prawidłowym wypełnieniu odpowiednich pól. 

 

  



W ostatniej zakładce wypełniamy funkcje jakie posiada nasz podopieczny. 

 
rys. 18. Okno edycji funkcji. 

 

Aby dodać funkcję należy: 

 w parametrach wyszukiwania wypełnić jedno z okien i wcisnąć Przeszukaj; 

 wybrać z Listy znalezionych odpowiednią drużynę; 

 wybrać grupę funkcji (drużyna/gromada lub zastęp/patrol/zespół) a następnie funkcję; 

 wypełnić wszystkie pola dotyczące nadania funkcji (data mianowania, rozkaz i kto 

wydał). 

 Nacisnąć Zapisz pozycję. 

 

Zmiana przynależności i funkcji odbywa się w sposób analogiczny. 

 



 
 

  

PAMIĘTAJ: 
1. Harcerz może mieć kilka przynależności ale tylko jeden Przydział 

służbowy. 
2. Hasło logowania ma 21 dniowy okres ważności i przed upływem tego 

okresu musi zostać zmienione. 
3. Hasło logowania do aplikacji musi spełniać następujące warunki: 

 Musi posiadać minimum 10 znaków 
 Musi zawierać minimum 1 dużą literę, 1  małą literę, 1 znak specjalny 

i 1 cyfrę 
 Hasło nie może powtórzyć się z żadnym używanym wcześniej 



4. Edycja danych drużyny 
 
Drużynowy mimo pełnych uprawnień do dodawania harcerzy do Ewidencji nie ma 

uprawnień do zmiany informacji o swojej drużynie. Aby zmienić te informacje musi 

skorzystać z pomocy osoby uprawnionej, która wyznaczona została przez Komendanta Hufca. 

 

 
5. Edycja danych drużynowego 
 
Podobnie jak w przypadku informacji o drużynie, drużynowy nie ma możliwości 

uaktualniania własnych danych. Aby zmienić te dane musi podobnie jak w przypadku 

informacji o drużynie, skorzystać z pomocy osoby uprawnionej, która wyznaczona została 

przez Komendanta Hufca. 

 

 


