
PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP KĘDZIERZYN-KOŹLE
NA ROK 2016

Nazwa kierunku
strategicznego

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia realizacji
zadania

Czas
wykonania

Źródła
finansowania

zadania

Wskazanie osoby lub
zespołu odpowiedzialnego

za wykonanie zadania

DOBRY PROGRAM
DRUŻYNY

1. Wsparcie 
drużynowego
w śródrocznej 
pracy drużyny

a) w działaniu zgodnie z metodyką
• udział funkcyjnych drużyn

w formach doszkalających:
min. 5 drużynowych weźmie 
udział w kursach metody-
cznych 

do XI 2016 Wpłaty
uczestników

pwd. Alicja Iwon 

b) w tworzeniu, realizacji i ewaluacji 
planu pracy

• organizacja warsztatów 
dotyczących pisania planu 
pracy drużyny 

• organizacja cyklu warsztatów 
programowo-
specjalnościowych mających 
na celu zaznajomienie 
drużynowych z pracą ze 
specjalnościami oraz 
propozycjami programowymi

II/ III 2016

do XII 2016
(III, VI, X)

Wpłaty
uczestników

pwd. Alicja Iwon

c) wdrożenie kwartalnego 
elektronicznego meldunku 
drużynowego
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2. Wydarzenie 
programowe hufca
jako inspiracja
i element 
programu drużyny

a) zachowanie wysokiego poziomu 
wydarzeń programo-wych hufca, 
udział w każdej z nich min. 9 
jednostek (DMB, Zakończenie i 
Rozpoczęcie Roku Harcerskiego, 
obchody rocznicy nadania hufcowi 
imienia Władysława Planetorza)

Cały rok pwd. Alicja Iwon 

b) organizacja Muzycznego 
Spotkania, w którym weźmie udział 
min.  70% jednostek z Hufca

IV 2016 pwd Alicja Iwon, zespół
zadaniowy ds. Muzycznego

Spotkania 2016

PROSTA
DOKUMENTACJA, 

E-ZHP

1. Wdrożenie 
elektronicznego 
obiegu 
dokumentów

a) kontakt komenda hufca-
drużynowy oparty głównie o portal 
zhp.net.pl – wsparcie

Cały rok Środki własne pwd. Patryk Wewior

b) przeprowadzenie szkolenia z 
Office'a dla kadry hufca

IV 2016 Środki własne pwd. Patryk Wewior

2. Uporządkowanie
stanów 
podstawowych 
jednostek 
organizacyjnych w 
systemie Ewidencji 
ZHP

a) śródroczne wsparcie dla 
drużynowych poprzez instruktora 
komendy ds. CEHIS ZHP
 odzwierciedla stan  rzeczywisty

Cały rok Środki własne pwd. Patryk Wewior

b) przeprowadzenie szkolenia dla 
kadry hufca z działania systemu 
Ewidencji ZHP

IV 2016 Środki własne pwd. Patryk Wewior
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c) min. 90% drużynowych pracuje z 
Ewidencją – stan hufca w Ewidencji

Środki własne

3. Budowanie 
nowoczesnego i 
atrakcyjnego 
wizerunku hufca w 
sieci.

a) praca ze stroną internetową hufca:
• nowy system operacyjny i 

szata graficzna
• dodawanie aktualnych 

informacji dotyczących 
działań hufca (wydarzeń 
programowych, 
kształceniowych itp.)

Cały rok Środki własne Zespół medialny

b) aktywna promocja hufca na 
portalu społecznościowym Facebook

Cały rok Środki własne Zespół medialny

MOTYWOWANIE I
PROMOWANIE

KADRY

1. Promowanie idei 
wolontariatu i 
wolontariuszy

a) podpisanie umów wolontariackich
z osobami pełniącymi funkcje w 
hufcu

I-III 2016 pwd. Tadeusz Witczak,
pwd Borys Bartczak

b) udział harcerzy w akcji WOŚP, 
min. 10 osób

I 2016 pwd. Borys Bartczak

2. Wzrost liczby 
przeszkolonej 
kadry

a) organizacja kursu 
przewodnikowskiego

X-XI 2016 pwd. Borys Bartczak

b) zdobycie co najmniej jednej BOK Cały rok pwd. Borys Bartczak
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c) co najmniej dwie osoby z kadry 
hufca ukończą kurs kadry kształcącej

Cały rok pwd. Borys Bartczak

d) organizacja kursu pierwszej 
pomocy dla przyszłych instruktorów

pwd. Borys Bartczak

3. Motywowanie i 
integracja kadry 
hufca

a) organizacja Wyjazdu Kadry, min. 
15 uczestników

V 2016 pwd. Borys Bartczak

b) Organizacja spotkania 
opłatkowego kadry hufca

XII 2016 pwd. Borys Bartczak

LEPSZY STAN I
CZYTELNOŚĆ

FINANSÓW

1. Poprawa 
czytelności 
finansów

a) koordynacja pracy drużynowych z
Regulaminem finansowania i 
rozliczania się jednostek Hufca ZHP 
Kędzierzyn-Koźle

do III 2016 hm. Elżbieta Pojasek-Ośko

b) organizacja warsztatów 
finansowych dla drużynowych, 
przybocznych i instruktorów hufca

do VI 2016 hm. Elżbieta Pojasek-Ośko

2. Poprawa stanu 
finansów, 
pozyskiwanie 
środków 
finansowych

a) w organizowanej przez komendę 
hufca zbiórce publicznej weźmie 
udział min. 100 harcerzy

Cały rok Drużynowi jednostek hufca

b) promowanie akcji 1% dla hufca
• stworzenie ulotki dla 

drużynowych, chcących 

I-IV 2016 hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
zespół medialny
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promować akcję w swoim 
środowisku

• promowanie akcji na 
portalach internetowych i 
społecznościowych

c) bieżąca praca ze składką 
członkowską w drużynach

• stała aktualizacja arkusza 
naliczania składek jednostek 
hufca

• na koniec roku 2016 drużyny 
będą miały opłacone składki 
w 100% za kwartały I-III, w 
min. w 80% za IV kwartał

Cały rok hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
pwd. Tadeusz Witczak

PRZYJAZNA
STRUKTURA

1. Zachowanie i 
wzmocnienie ciągu
wycho-wawczego 
poprzez szczep

a) programowe i merytoryczne 
wsparcie dla istniejących w hufcu 
szczepów

do VI 2016 Komenda Hufca

2. Pozyskiwanie 
dogodnych miejsc 
na działania 
jednostek

a) współpraca z samorządem 
lokalnym

Cały rok pwd. Tadeusz Witczak,
drużynowi i instruktorzy

hufca

b) poprawa wizerunku hufca w 
oczach samorządów lokalnych

Cały rok pwd. Tadeusz Witczak,
drużynowi i instruktorzy

hufca
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3. Zdefiniowanie 
zadań każdego 
szczebla struktury 
ZHP

a) praca z opisami funkcji na 
szczeblu hufca

Cały rok pwd. Tadeusz Witczak

Ewaluacja planu
operacyjnego

a) Spotkania Komendy Hufca 
(bieżąca praca z planem 
operacyjnym)

I-XII 2016 Komenda Hufca

b) Spotkanie Komendy Hufca z 
Komisją Rewizyjną Hufca

X/XII 2016 pwd. Tadeusz Witczak

Plan operacyjny został przyjęty Uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 6/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r.




