
Uchwała nr 53/I/2018 

Komendy Hufca ZHP Jaworzno z dnia 11 stycznia 2018 r.  

w sprawie planu operacyjnego na 2018 r. 

Komenda Hufca ZHP Jaworzno zatwierdza do realizacji Plan operacyjny na rok 2018 Hufca 

ZHP Jaworzno im. hm. Stefana Dwonickiego, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

 

- hm. Kinga Jędrzejek  …………………………………………. 

- hm. Marta Jewuła  …………………………………………. 

- phm. Magdalena Mika …………………………………………. 

- hm. Paweł Duda  …………………………………………. 

- phm. Karina Gaj-Woźniak …………………………………………. 

- hm. Robert Duda  …………………………………………. 

- hm. Renata Frankowicz …………………………………………. 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 53/I/2018 KH ZHP Jaworzno 

Kierunek 

strategicz

ny 

Zadanie operacyjne Pomiar realizacji 

zadania 

Czas 

wykonania 

Źródła 

finanso

wania 

odpowiedzial

ny 

 Przeprowadzenie warsztatów o 

planowaniu pracy w drużynie 

Uczestnictwo 

drużynowych lub 

przybocznych w 

warsztatach o 

planowaniu pracy 

w drużynie na 

podstawie nowego 

wzoru dokumentu 

Maj/ 

Czerwiec 

2018 

Hufiec Zespół 

programowy 

Przeprowadzenie warsztatów o 

instrumentach metodycznych w 

namiestnictwie zuchowym i 

starszoharcerskim 

Udział 

drużynowych w 

warsztatach.  

Wdrożenie pracy  

z instrumentami 

metodycznymi w 

drużynach. Wzrost 

przyznanych instr. 

metodycznych w 

środowiskach 

Grudzień 

2018 

Hufiec Namiestnicy 

 

Przeszkolenie namiestników do 

pełnionej funkcji 

Ukończenie przez 

namiestników 

kursu/ warsztatów 

Grudzień 

2018 

Hufiec/ 

własne 

Zespół 

kształcenia/ 

Chorągiew 

Systematyczne spotkania 

namiestnictw 

Minimum 1 

spotkanie każdego 

namiestnictwa na 2 

miesiące 

Cały okres Hufiec  Phm. Marta 

Mazur 

Wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za promocję 

propozycji programowych ZHP 

Plany pracy 

obozów i 

zimowisk 

uwzględniają 

propozycje 

programowe ZHP. 

Środowiska 

wiedzą jakie są, 

gdzie można je 

znaleźć  i na czym 

polegają aktualne 

propozycje 

programowe 

Czerwiec 

2018 

Hufiec Zespół 

Programowy 

Powołanie pełnomocnika do 

spraw zagranicznych oraz 

przeszkolenie jej 

W  hufcu 

funkcjonuje osoba 

 odpowiedzialna 

 za  współpracę 

zagraniczną, która 

jest przeszkolona i 

 przygotowana do 

pełnienia tej 

funkcji, 

Październik 

2018 

Hufiec Phm. Marta 

Mazur 

Utworzenie banku pomysłów  Na stronie hufca 

funkcjonuje bank 

pomysłów, z 

którego drużynowi 

mogą czerpać 

inspirację do 

zbiórek (pląsy, 

gry, zabawy, 

piosenki, 

Listopad 

2018 

Hufiec Zespół 

Programowy 



konspekty zbiórek 

itp.) 

Organizacja twórczych 

warsztatów integracyjnych dla 

kadr drużyn  

Kadry drużyn 

hufca są 

zintegrowane, 

lubią ze sobą 

spędzać czas, nie 

rywalizują, znają 

się i szanują. 

Spotkania 

odbywają się 

cyklicznie  w 

formie twórczych 

warsztatów ( 

plastycznych, 

muzycznych, gier) 

Cały okres Hufiec/ 

namiest

nictwa 

Zespół 

Programowy 

Organizacja Turnieju Zastępów Zorganizowany 

Turniej zastępów 

dla drużyn 

harcerskich i 

starszoharcerskich 

naszego hufca 

IV 2018 Hufiec Namiestnik 

harcerski 

Namiestnik 

Starszoharcer

ski 

Doposażenie hufca w sprzęt i 

pomoce programowe 

uatrakcyjniające formy 

wypoczynku w zimie i w lecie 

W hufcu jest 

atrakcyjny sprzęt 

do gier i zabaw, 

który 

wykorzystywany 

na obozach i 

koloniach 

uatrakcyjnia czas 

dzieciom ( hamaki, 

piłki, gry 

integracyjne itp.) 

Czerwiec 

2018 

Hufiec Zespół 

Programowy 

2. 

Motywow

anie i 

Promowa

nie 

Kadry 

ZHP 

Uzyskanie wymaganego 

przeszkolenia przez funkcyjnych 

 

- Ukończenie 

kursu/warsztatów 

przez 

namiestników.  

 

- 70% 

drużynowych 

posiada 

przeszkolenie do 

pełnionej funkcji 

 

- współorganizacja 

kursu 

przewodnikowskie

go 

Grudzień 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec – 

kwiecień 

2018 

Hufiec/

własne 

Hm. Kinga 

Jędrzejek/ 

Zespół 

kształcenia 

Zwiększenie liczby osób 

posiadających odznaki KK 

Zdobycie Odznaki 

kadry kształcącej – 

1 osoba 

 

Wrzesień 

2018 

Hufiec/ 

własne 

Hm. Kinga 

Jędrzejek 

Aktualizacja odznak KK przez 

wszystkich członków HZKK 

Wszyscy 

członkowie 

posiadają aktualne 

odznaki KK 

Grudzień 

2018 

Hufiec/ 

własne 

Szef ZKK 

Kadra kierownicza zna swoje 

zadania i uprawnienia płynące z 

pełnienia poszczególnych funkcji 

Podpisane Opisy 

funkcji dla 

członków 

Komendy  

Marzec 

2018 

- Hm. Kinga 

Jędrzejek 



 

Utrzymanie wysokiego poziomu 

działalności KSI 

- Udział członków 

KSI w szkoleniach 

 

 

2018 Hufiec / 

własne 

Hm. Renata 

Frankowcz 

Motywowanie i nagradzanie 

kadry pełniącej funkcje 

instruktorskie 

- Organizacja 

wyjazdu 

instruktorskiego  

- 

dofinansowywanie 

form 

kształceniowych 

dla funkcyjnych 

- podpisanie umów 

wolontariackich  

- sporządzenie 

zaświadczeń o 

wolontariacie dla 

wszystkich 

drużynowych i 

przybocznych  

Za rok 2017/2018 

2018 

 

2018 

 

 

IV 2018 

 

V 2018 

Hufiec/ 

własne/ 

sponsor

zy 

 

- 

 

 

Hufiec 

Hm. Paweł 

Duda 

Hm. Kinga 

Jędrzejek 

Hm. Kinga 

Jędrzejek 

 

 

Phm. 

Magdalena 

Mika 

Byli instruktorzy, w miarę swoich 

możliwości aktywnie uczestniczą 

w życiu hufca, angażują się w 

pracę zespołów, wspierają 

środowiska 

Współpraca z 

Harcerskim 

Klubem TEAM 

 

Przez cały 

okres 

 Hm. Kinga 

Jędrzejek 

3. Jawn

ość , 

czytel

ność 

finan

sów 

Pozyskanie środków 

zewnętrznych z budżetu miasta 

- Przygotowanie 

ofert 

konkursowych 

 

- szkolenie kadry 

w formie 

warsztatów 

2018 

 

Gmina/

wpłaty 

adresató

w 

zadania/

własne 

Komendant, 

zastępcy, 

skarbnik, 

księgowa, 

instruktorzy  

Powołanie zespołu 

kwatermistrzowskiego 

- Systematyczny 

przegląd                   

i naprawa  sprzętu 

w lokalu hufca 

 

- wykonywanie 

bieżących prac 

zgodnie z 

potrzebami 

 

Styczeń – 

grudzień 

2018 

 

 

Własne/ 

Pozyska

ne od 

darczyń

ców/ 

MZNK 

szef 

biura, 

kwaterm

istrz 

Szef biura, 

kwatermistrz 

 

Podniesienie poziomu i jakości 

bazy obozowej 

 

Przegląd sprzętu 

obozowego i jego 

naprawa 

 

- Pozyskanie 

sprzętu i środków 

finansowych na 

zakup sprzętu 

 

Maj – 

sierpień  

2018 

 

 Własne 

/ 

Sponsor

zy/ 

gmina  

darczyń

cy 

kwatermistrz, 

zespół 

kwaterm. 

 

Pozyskanie środków w ramach 

1% podatku 

 

- Promowanie 

kampanii 1% przez 

środowiska 

Styczeń – 

kwiecień 

2018 

własne Członek 

komendy 

hufca, 



  drużynowi, 

komendanci 

kręgów i 

szczepów 

 1) Utrzymanie dobrych relacji z 

darczyńcami 

 

- przyznanie 

odznaki 

„Zasłużony dla 

Hufca Jaworzno” 

darczyńcom 

 

- Pozyskanie 

nowych 

sojuszników i 

sponsorów 

Styczeń – 

grudzień 

2018 

własne Komendant, 

skarbnik 

1) Remont lokalu hufca 

 

- zakończenie prac 

remontowych 

zgodnie z planem 

Czerwiec 

2018 

 

 

Własne / 

sponsor

zy 

Komenda, 

kwatermistrz, 

skarbnik 

4.  

Zarządza

nie 

4.1. 

Prosta 

dokumen

tacja e-

zhp 

Wyznaczenie 

osób 

odpowiedzialn

ych za 

prowadzenie 

poszczególnyc

h kategorii 

dokumentów 

oraz 

dostarczanie 

wymaganych 

informacji w 

wiążących 

terminach 

Opracowanie 

kategorii 

potrzebnych 

dokumentów i 

wyznaczenie 

terminów ich 

dostarczania. 

Dokument 

zatwierdzony 

przez komendę 

Czerwiec 

2018 

 z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch 

  - podpisanie 

kontraktów 

Podpisane 

kontrakty 

Kwiecień 

2018 

 z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch; 

komendantka 

 Bieżąca 

aktualizacja i 

uzupełnianie 

zbioru wzorów 

dokumentów 

umieszczonych 

na stronie 

internetowej 

hufca 

Zebranie 

wzorów od 

osób 

właściwych 

merytorycznie 

Aktualne wzory 

dokumentów na 

stronie 

2018  z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch 

Akceptacja  komendantka 

Publikacja  Szef IT 

 Aktualizowani

e Ewidencji 

ZHP 

przynajmniej 

raz na dwa 

miesiące 

Wyznaczenie 

osoby 

odpowiedzialn

ej za 

aktualizację 

Ewidencji 

Zweryfikowani

podpisany kontrakt 

Aktualna baza 

danych (zakres 

podstawowy) 

Grudzień 

2018 

 z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch; 

komendantka, 

instruktor 



e obecnej bazy 

danych pod 

kątem 

aktualności 

Naniesienie 

zmian 

Zbieranie i 

bieżące 

wprowadzanie 

danych (min. 

raz na dwa 

miesiące) 

właściwy ds. 

Ewidencji 

 Nadzór nad 

terminowym 

aktualizowanie

m Ewidencji 

ZHP przez 

szefów 

podstawowych 

jednostek 

organizacyjnyc

h 

Przeszkolenie 

minimum 50% 

szefów 

podstawowych 

jednostek  

Warsztaty lub 

spotkanie 

organizacyjne 

Czerwiec 

2018 

 Instruktor 

wyznaczony 

do 

prowadzenia 

Ewidencji 

ZHP 

 

Nadanie 

upoważnień do 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

upoważnienie  Komendantka 

4.  

Zarządza

nie 

4.2 

Przyjazn

a 

struktura 

Informowanie 

instruktorów o 

szkoleniach 

dotyczących 

pełnionych 

przez nich 

funkcji oraz 

wspieranie ich 

w rozwoju 

instruktorskim  

Sporządzenie i 

aktualizacja 

wykazu 

szkoleń 

Wykaz 

aktualizowany 

minimum raz w 

miesiącu, 

umieszczony w 

grupie Instruktorzy 

hufca Jaworzno na 

portalu Faceboook 

grudzień 

2018 

 phm. M. 

Mika 

Promocja 

poradników dla 

opiekunów 

prób oraz osób 

otwierających 

próby 

instruktorskie 

 2018  phm. M. 

Mika 

phm. M. 

Mazur 

 Podpisanie opisów funkcji lub 

kontraktów  co najmniej dla 

instruktorów będących członkami 

komendy i pełniących funkcje 

kierownicze w zespołach 

Podpisane Opisy 

funkcji posiadają 

wszyscy 

członkowie 

komendy i 

szefowie zespołów 

hufca 

kwiecień 

2018 

 z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch; 

komendantka 

Udostępnianie instruktorom hufca 

na bieżąco informacji o 

wydarzeniach i szkoleniach 

organizowanych przez referaty 

ChŚl 

Informacje o 

wydarzeniach 

umieszczane są na 

portalu 

społecznościowym 

lub stronie hufca, 

ulotki 

informacyjne 

przekazywane do 

teczek 

korespondencyjny

ch  

Grudzień 

2018 - 

cyklicznie 

 Namiestnicy 

przy 

współpracy z 

szefem IT 

 namiestnicy 

Wyrobienie u instruktorów 

nawyku bieżącego odpowiadania 

Odpowiedzi 

zwrotne, 

2018  komenda 



na wysłane e-maile potwierdzenie 

Śledzenie zmian w zakresie 

obowiązujących dokumentów 

ZHP 

Upowszechnianie nowych 

dokumentów w środowiskach 

Na stronie hufca 

widnieją aktualne 

dokumenty (w 

zakresie 

wynikającym z 

potrzeb hufca) 

Informacje o 

zmianach 

rozsyłane drogą 

elektroniczną do 

zainteresowanych 

instruktorów 

Grudzień 

2018 

 z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch 

Weryfikacja funkcjonalności i 

zawartości strony internetowej 

hufca (raz na kwartał) 

Zalecenia/uwagi – 

przekazane 

adresatowi; 

odnotowane 

zmiany 

Marzec, 

czerwiec, 

wrzesień, 

grudzień 

 Szef IT 

Monitoring stron internetowych 

podległych jednostek (raz na 

kwartał) 

Notatki (np. maile 

z oceną – 

poprawkami, 

uwagami) 

skierowane do 

właśc. Dokonane 

zmiany – zgodnie 

ze wskazaniami 

Marzec, 

czerwiec, 

wrzesień, 

grudzień 

 Szef IT 

 Coroczne opracowanie 

operacyjnego planu działania, 

jego realizacja i ewaluacja 

Plan operacyjny na 

2019 

Grudzień 

2018 

 Komendantka

, z-ca 

komendanta 

ds. 

organizacyjny

ch 

5. Wize

rune

k 

 i 

Prom

ocja  

Powołanie Zespołu Promocji i 

Informacji, 

oraz opracowanie planu pracy 

 

Powołanie zespołu 

-  rozkaz 

Zatwierdzenie 

planu pracy 

 

2018 - Komendantka

, hm. Robert 

Duda 

Współpraca z lokalnymi mediami  Systematyczna 

współpraca z 

lokalnymi 

mediami 

instruktora 

odpowiedzialnego 

styczeń – 

grudzień 

2018 

- Komenda 

Szef zespołu 

Promocji i 

Informacji 

Opracowanie i publikacja w 

lokalnych mediach relacji     z   

przedsięwzięć  (wraz  z  identyfikacją  

wizualną  ZHP,  Chorągwi  Śląskiej,  

Hufca  Jaworzno) 

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych 

w każdym środowisku za promocję 

działań 

Systematyczne 

ukazywanie się 

materiałów w 

lokalnej prasie 

  2018 

 

 

 

 

czerwiec 

2018  

 

- Szef zespołu 

Promocji i 

Informacji 

Hm. Robert 

Duda 

Organizacja warsztatów 

szkoleniowych z zakresu promocji i 

wizerunku dla środowisk. 

(szczepowi, drużynowi,  przyboczni) 

– strony internetowe 

Przeprowadzona 1 

forma szkoleniowa 

 

 

luty – maj 

2018 

własne Zespół 

Kształcenia 

Szef Zespołu 

IT 

Hm. Robert 

Duda 

 


