
  PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ - MIASTO NA ROK 2018  
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DOBRY PROGRAM DRUŻYNY 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania 
zadania 

Odpowiedzialni 

Analiza planów pracy 
środowisk 

 
- uzyskanie planów pracy od 100% środowisk 
- udzielenie informacji zwrotnej na temat planów  
drużynowym w ich metodykach 

1 października 
2018 

Bez kosztów Namiestnicy, 
programowiec 

Aktywizacja środowisk do 
współorganizowania imprez 
na poziomie hufca 

  
- spotkanie z liderami środowisk w celu rozdzielenia 
współorganizowanych imprez od marca 2018 do grudnia 2018,  
 

Cały rok Bez kosztów  

Zorganizowanie warsztatów 
repertuarowych dla osób 
zainteresowanych 
działaniem w obszarze 
programu, zajmujących się 
tworzeniem planów i 
programów obozów 

- ilość osób biorących udział w warsztatach Maj  WRD   

Działanie namiestnictw i  
zespołu  programowego  

Ilość spotkań - Plany/Harmonogramy spotkań namiestnictw Cały rok   

Przeszkolenie 
namiestników do funkcji 

Udział namiestników w kursach/warsztatach Cały rok   

Powołanie namiestnictwa 
wędrowniczego 

Rozkaz powołujący namiestnictwo, plan spotkań 
namiestnictwa 

luty   

Rok Niepodległej  - 
realizacja założonego planu 
imprez 

Ilość drużyn, które wezmą udział w projekcie Cały rok  Zespół programowy 

Uczestnictwo w programie 
chorągwianym - Obchody 
100-lecia harcerstwa 
na Kujawach i Pomorzu 
 

Ilość drużyn, które wezmą udział w projekcie Cały rok   

 

 



 
 
 
MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY 

 
Nazwa zadania 

operacyjnego 
Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania 

Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

Kontynuacja 
uporządkowania umów 
z kadrą 

 
Bieżące podpisywanie umów wolontariackich z nową kadrą 

Cały rok 
Fundusze i materiały 
KH 

hm. Marta Borkowska 

Każdy hufcowy zespół ma podpisane zakresy obowiązków 
Do czerwca 2018 

Fundusze i materiały 
KH 

hm. Marta Borkowska 

 
 

Zwiększanie 
kompetencji kadry 
hufca 

Plan pracy HZKK, plany pracy namiestnictw  
Cały rok 

Składka zadaniowa, 
dotacje celowe 

hm. Marta Borkowska, Phm. 
Kamila Chwil, HZKK, 
Namiestnicy 

Udział drużynowych i 
Warsztatach Rad Drużyn 

szczepowych z 75% środowisk w 
Do czerwca 2018 

Składka zadaniowa, 
dotacje celowe 

hm. Marta Borkowska, Phm. 
Kamila Chwil, HZKK 

Przeprowadzenie kursu przewodnikowskiego 
Do grudnia 2018 

Składka zadaniowa, 
dotacje celowe 

hm. Marta Borkowska, Phm. 
Kamila Chwil, HZKK 

Podniesienie poziomu 
realizowanych prób na 
stopnie instruktorskie 

Przeprowadzenie warsztatów opiekunów prób 
Do czerwca 2018 

Fundusze i materiały 
KH 

hm. Marta Bokowska, hm. 
Michał Michalski, HKSI 

Stworzenie listy potrzeb hufca jako materiału pomocniczego 
dla HKSI 

Do czerwca 2018 Brak Komenda hufca 

Promowanie kadry 
wychowawczej i ich 
pracy wolontariackiej 

Kapituła Odznaczeń będzie na bieżąco składać wnioski o 
odznaczenia, wyróżnienia i medale. 

Cały rok Brak hm. Marta Borkowska 

Komenda Hufca będzie kontynuować zadania z tego obszaru wg 
planów z lat 2016, 2017 

Czerwiec 2018 
Fundusze i materiały 
KH 

hm. Marta Borkowska 

Promowanie 
instruktorów z długim 
stażem 

Komenda Hufca uhonoruje pamiątkowym listem wszystkich 
instruktorów świętujących okrągłe jubileusze służby 
instruktorskiej 

 
Czerwiec 2018 

Fundusze i materiały 
KH 

 
hm. Marta Borkowska 

Wsparcie pracy z kadrą 
w szczepach 

Komenda hufca przeprowadzi rozmowy instruktorskie z 
komendantami szczepów 

Do czerwca 2018 Brak Komenda hufca 

System oceny i 
motywacji kadry 

Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla kadry 
hufca, połączonego z systemem oceny kadry 

Do czerwca 2018 Brak hm. Marta Borkowska 

 
Wzmacnianie 
zmotywowania kadry 
przez budowanie 
wspólnoty 
instruktorskiej 

Przeprowadzenie biwaku dla kadry  

Kwiecień 2018 
Składka zadaniowa, 
dotacje celowe, środki 
własne 

 

hm. Marta Borkowska 

Reaktywacja Zespołu Instruktorskiego 
Do czerwca 2018 

Fundusze i materiały 
KH 

hm. Ewa Margańska 

Wydawanie Złotej Lilijki (6 numerów na rok) Cały rok Brak hm. Marta Borkowska 

Stworzenie forum regularnej instruktorskiej wymiany myśli Cały rok Brak hm. Marta Borkowska 

Budowa dobrych 
praktyk w pracy z kadrą 

Wdrożenie rozmów instr. w szczepach i namiestnictwach Do grudnia 2018 Brak hm. Marta Borkowska 

Drużynowi są odwiedzani na zbiórkach Cały rok Brak hm. Marta Borkowska, HKSI, KH 



 
 
 
LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania 
zadania 

Odpowiedzialni 

Wzmocnienie wiedzy Kadry 
hufca na temat finansów 
hufca. 

 
Bieżące informowanie o kosztach 
działalności hufca 

Kwartalnie podczas 
odpraw drużynowych  
i szczepowych 

Bez kosztów E. Kemnitz 

Zwiększenie pozyskiwania 
środków na działalność 
hufca i drużyn 
 

Powołanie zespołu ds. pozyskiwania środków 
Zwiększenie liczby składanych wniosków o 
dotacje, granty itp. 
 

Cały rok Bez kosztów E. Kemnitz, B. Kobus 

Promocja 1 % Wzrost o pozyskiwanych środków z 1 % o 10 
%  
 

Cały rok Bez kosztów E. Kemnitz 

Powołanie zespołu 
finansowego hufca 

Powołanie zespołu finansowego hufca, 
wypracowanie zasad współpracy  

Styczeń 2018 Bez kosztów E. Kemnitz 

Edukacja ekonomiczna 
szefów podstawowych 
jednostek 

Zorganizowanie warsztatów w ramach WRD 
z edukacji ekonomicznej:  
 

Maj 2018 Pozyskanie środków w 
ramach grantu 
„Młodzież w 
działaniu” 

E.Kemnitz, zespół 
finansowy 

 1.Wzrost liczby subkont środowisk 
2.Poprawa terminowości rozliczeń 
3.Terminowe opłacanie składek  
4.Terminowe rozliczanie biwaków itp. 
5.Spotkanie dotyczące sposobów 

pozyskiwania środków  
6. Przygotowanie sprawnego przejścia do 

nowego banku  
7. wdrożenie arkusza rozliczenia imprezy 

hufcowej  

Cały rok  Bez  E. Kemnitz 



PRZYJAZNA STRUKTURA 
 

Nazwa zadania 
operacyjnego 

Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

Uporządkowanie 
jednostek w 
szczepach  

ewidencja Cały rok Bez kosztów Beata Kobus 

Powołanie nowych 
jednostek 

                           ewidencja Cały rok Bez kosztów KH 

 
 


