
Nazwa kierunku 
strategicznego

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania
Wskazanie osoby lub zespołu 

odpowiedzialnego za 
wykonanie zadania

1.Rozbudowanie systemu opiekunów drużyn z 

namiestnictw.

1.  70% drużynowych zostało odwiedzonych 

na zbiórkach, po których została dokonana 

ewluacja ich pracy metodycznej

styczeń - czerwiec 2016 nie dotyczy phm. Joanna Legat + zespół 

namiestników

2. Uaktualnienie hufcowego banku pomysłów 

oraz opublikowanie w nim najlepszych planów 

pracy (śródrocznych, zimowiskowych, 

obozowych).

2.1. Bank pomysłów hufca został 

uaktualniony, znajdują się w nim propozycje 

programowe hufca oraz najlepsze plany 

pracy.

2.2. W banku pojawią się materiały 
wypracowane podczas realizacji prób na 

stopnie instruktorskie.

wrzesień - listopad 2016 nie dotyczy pwd. Maria Dmowska + phm. 

Joanna Legat + KSI

3. Stworzenie listy sprzętu będącego w 

dyspozycji hufca, który można wykorzystać do 

zajęć programowych.

3. Opublikowanie tej listy na stronie hufca. styczeń - marzec 2016 nie dotyczy hm. Sylwia Kierlańczyk

4. Usprawnienie przepływu informacji oraz 

wypracowanie wspólnej wizji wsparcia 

drużynowych.

4. Raz na pół roku odbyło się spotkanie 

zespołów odpowiedzialnych za pracę z kadrą 

(ZKK, KSI, namiestnictwa, komenda)

styczeń - listopad 2016 składki członkowskie hm. Katarzyna Krzak

1. Bieżące uaktualnianie na stronie 

internetowej obowiązujących dokumentów 

potrzebnych kadrze hufca.

1. Wszystkie wzory są aktualne. styczeń - grudzień 2016 nie dotyczy dh Tomasz Śledziewski

2. Przeniesienie formularzy zgłoszeniowych na 

platformę Office 365.

2. Wszystkie formularze zostały przeniesione. I kwartał 2016 nie dotyczy dh Tomasz Śledziewski

1. Stworzenie opisów funkcji na poziomie 

szczepów i drużyn.

1. Wszyscy komendanci szczepów oraz 50% 

drużynowych ma stworzone opisy funkcji. W 
opisach funkcji jest wpisany obowiązek 

uczestniczenia w jednym szkoleniu w ciągu 
roku.

styczeń - wrzesień 2016 nie dotyczy hm. Katarzyna Krzak + 

komendanci szczepów

2. Stworzenie rejestru odznaczonych 

instruktorów.

2.1. Został stworzony rejestr nadanych 

odznaczeń i udostępniony Komendzie Hufca.

2.1. Zostało stworzone kalendarium 
przygotowań do składania wniosków - w ten 

sposób wszystkie wnioski o odznaczenia są 

przygotowane na czas.

styczeń - czerwiec 2016 nie dotyczy pwd. Michał Gietko
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3. Jasne określanie zadań dla osób 

powoływanych na funkcję i systematyczna 
ewaluacja ich pracy.

3.1. Każdy instruktor powoływany na funkcję 

odbył rozmowę ze swoim przełożonym oraz 
podpisał opis funkcji. 

3.2. Przyznajmniej raz do roku funkcyjni 

ewaluowali swoją pracę z przełożonym.

3.3. Przed zwolnieniem z funkcji każdy 

instruktor odbył ewaluację ze swoim 

przełożonym oraz otrzymał referencje 

dotyczące jego pracy na funkcji.

styczeń - grudzień 2016 nie dotyczy hm. Katarzyna Krzak

1. Wspieranie drużyn w pozyskiwaniu środków. 1. W banku pomysłów pojawiły się co 

najmniej 5 propozycji dotyczących akcji 

zarobkowych drużyny.

II kwartał 2016 nie dotyczy pwd. Daniel Szatkowski + 

Zespół Finansowy

2. Lepsza ściągalność składek członkowskich. 2.1. Na stronie hufca są publikowane 

informacje o bieżącym stanie opłacania 

składek przez jednostki hufca.

2.2. Jest wprowadzony system motywacyjny 

dla drużynowych terminowo opłacających 

składki.

Styczeń 2016 nie dotyczy pwd. Daniel Szatkowski + 

Zespół Finansowy

3. Stworzenie budżetu hufca na podstawie 

budżetów zespołów i szczepów.

3. Został stworzony budżet zadaniowy hufca 

na podstawie budżetów zespołów i 

szczepów oraz analizy wydatków z 

minionego roku.

Grudzień 2016 nie dotyczy pwd. Daniel Szatkowski

1. Publikacja opisów zespołów - jasnych, 

przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich i 

regulujących prace hufca.

1. Opisy zespołów są opublikowane na 

stronie internetowej hufca.

Luty 2016 nie dotyczy hm. Sylwia Kierlańczyk

2. Stworzenie poradnika dobrych praktyk dla 

organizatorów zlotów hufca.

2. Został stworzony i jest opublikowany na 

stronie hufca poradnik dobrych praktyk dla 
organizatorów zlotów hufca.

do września 2016 nie dotyczy pwd. Maria Dmowska
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