
System ewaluacji i motywacji kadry Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto  
 

Niniejszy dokument określa kryteria ewaluacji i zasady nagradzania kadry Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto, tj. instruktorów i osób pełniących funkcje 

instruktorskie, mających przydział służbowy do tego hufca. 

 
Kryteria ewaluacji to czynniki, brane pod uwagę przy ocenie rocznej pracy instruktora. Sposób dokonywania tej oceny określają wyszczególnione w tabeli 

mierniki. Z realizacją poszczególnych mierników przez instruktora związane jest wsparcie i motywatory, udzielane instruktorowi przez hufiec. 

 
Pracę instruktora ocenia co najmniej raz do roku przełożony, którym jest:  
- dla drużynowego: komendant szczepu, namiestnik lub wyznaczony członek komendy hufca;  
- dla członka hufcowego zespołu: szef zespołu;  
- dla szefa zespołu, komendanta szczepu, namiestnika: wyznaczony członek komendy hufca;  
- dla członków komendy hufca: komendant hufca.  
Przełożony zobowiązany jest do obserwacji służby instruktorskiej kandydata w sposób wystarczający do dokonania oceny tej służby na podstawie kryteriów 

ewaluacji, określonych w poniższym systemie.  
Ocena służby instruktorskiej następuje w drodze indywidualnej, osobistej rozmowy przełożonego z instruktorem. 

 
Komenda hufca nagradza instruktorów, spełniających określone w niniejszym systemie mierniki ewaluacji, w następujący sposób:  

1) występuje o listy pochwalne, odznaczenia ZHP wszystkich szczebli, odznaczenia miejskie, wojewódzkie i państwowe;  
2) zgłasza instruktorów do związkowych i zewnętrznych konkursów, plebiscytów i tytułów; 
3) w miarę zabezpieczonych w budżecie środków zabezpiecza drobne nagrody rzeczowe. 

 
Lp. Kryterium ewaluacji Mierniki Wsparcie i motywatory 

1. Terminowe wywiązywanie się z 
obowiązków formalnych, związanych z 
podjętą funkcją 

Terminowo opłacona składka członkowska Możliwość uczestnictwa w imprezach programowych i 
szkoleniach na szczeblu hufca, chorągwi i centralnym 

Terminowo złożony plan pracy jednostki (dla 
szefów jednostek) 

1. Informacja zwrotna o planie pracy, przedstawiona 
przez namiestnika lub instruktora 
odpowiedzialnego za program 
Możliwość zgłoszenia planu pracy do konkursu na 
plan pracy 
Zniżka w składce zadaniowej na zlot hufca (dla 
jednostki) 

 
 
2. 

 
3. 
 

Terminowo składany plan finansowy i 
rozliczenia finansowe (dla instruktorów 
odpowiedzialnych za finanse jednostek) 

Zniżka w składce zadaniowej na zlot hufca (dla 
jednostki) 



2. Kompletna dokumentacja dotycząca 
pełnionych funkcji 

Podpisana umowa wolontariacka 
Podpisany zakres obowiązków lub opis funkcji 
osobno do każdej z pełnionych funkcji 

1. Hufiec na żądanie wystawia zaświadczenia 
dokumentujące służbę (działania 
wolontariackie) oraz zakres podejmowanych 
działań 

2. Hufiec na żądanie wydaje opinie o służbie 
instruktorskiej 

3. Indywidualnie ustalony opis funkcji dla funkcji 
na szczeblu hufca 

Przeszkolenie do pełnienia funkcji 1. Dostęp do kursów przewodnikowskich i kursów 
drużynowych realizowanych na terenie 
województwa 

2. Uznawanie kompetencji zewnętrznych dla 
funkcji na szczeblu hufca zgodnie z Mapą 
Kompetencji ZHP 

3. Zwiększanie swojej wiedzy i umiejętności, 
rozwój instruktorski, praca nad sobą 

Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, 
seminariach organizowanych w ZHP 

1. Hufiec na żądanie wystawia zgody, 
zaświadczenia i opinie niezbędne do 
kwalifikacji na formę szkoleniową 

2. Dofinansowanie kosztów szkolenia w zakresie 
indywidualnie uzgodnionym, nie więcej niż 50% 
kosztu, do wyczerpania założonego na ten cel 
budżetu – o ile szkolenie przydatne jest w 
pełnionej funkcji i instruktor zobowiąże się do 
dalszego pełnienia tej funkcji przez uzgodniony 
okres 

3. Hufiec organizuje co najmniej raz do roku 
warsztaty metodyczno – repertuarowe 

Zdobywanie stopni wędrowniczych i 
instruktorskich, realizacja IŚR 

1. Hufiec wydaje opinie niezbędne do otwierania 
i zamykania prób 

2. Dostęp do szkolenia opiekunów prób 
3. Możliwość konsultacji z KSI i KSW przed 

otwarciem próby i w toku próby 
4. Wsparcie w poszukiwaniu opiekunów prób 

Udział w zewnętrznych formach 
szkoleniowych 

Uznawanie zewnętrznych uprawnień i kompetencji 
zgodnie z Mapą Kompetencji ZHP  



4. Jakość pracy programowo – metodycznej Pełnienie stałej funkcji 1. Doroczne podziękowanie za pełnienie funkcji 
2. List pochwalny do szkół drużynowych uczących się 
3. Pamiątki okrągłych jubileuszy służby instruktorskiej 
4. Spotkania motywacyjne hufcowych zespołów 
5. Zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami 

Praca zgodna z dokumentami wewnętrznymi 1. Hufiec organizuje co najmniej raz do roku 
warsztaty metodyczno – repertuarowe 
2. Wsparcie programowo-metodyczne w 

namiestnictwach 
3. Wsparcie w sytuacjach problemowych w drodze 

rozmów indywidualnych 
4. Nieodpłatny dostęp do poradników metodycznych 
5. Możliwość prenumeraty prasy instruktorskiej 
6. Zaświadczenia i opinie stwierdzające jakość pracy 

Wysoka jakość prowadzonego programu lub 
wsparcia drużynowych 

1. Hufiec organizuje co najmniej raz do roku 
warsztaty metodyczno – repertuarowe 
2. Wsparcie programowe w namiestnictwach 
3. Nieodpłatny dostęp do propozycji programowych 

GK ZHP 
4. Listy pochwalne, odznaczenia ZHP i zewnętrzne 

5. Czynny udział w życiu hufca Udział w odprawach kadry i spotkaniach 
instruktorskich (a drużynowych – także w 
spotkaniach namiestnictw) 

Hufiec organizuje nieodpłatne spotkania kadry hufca: 
odprawy, zbiórki namiestnictw, Wigilię Instruktorską, 
Dzień Myśli Braterskiej, spotkanie instruktorskie na 
Zlocie Hufca 

Włączanie się w tworzenie i przeprowadzanie 
programu hufca 

1. Zaświadczenia i opinie dokumentujące zakres 
podejmowanych działań 
2. Jasny zakres zadań, podsumowanie wykonanych 
zadań, podziękowanie 
3. Zwolnienie lub zniżka z dodatkowej składki 
zadaniowej na współtworzonej imprezie – 
zgodnie z regulaminem imprezy 
4. Biwak integracyjno – motywacyjny dla członków 
kadry zaangażowanych w życie hufca 

Inicjatywa programowa dla hufca Przeprowadzenie własnej inicjatywy programowej 
dla hufca zwalnia instruktora z dodatkowej składki 
zadaniowej na wybranej hufcowej imprezie 
programowej.  


