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TEMAT:Praca z kadrą w szczepie- polityka kadrowa 
      CEL:   potrafi pracować z kadrą szczepu 
      ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie: 
1. . wiedział, jak pozyskiwać i szkolić kadrę dla potrzeb szczepu 

2. wiedział, jak stymulować kadrę szczepu do rozwoju (stopnie, uprawnienia, rozwój przez pełnienie funkcji, IŚR), 

3. potrafił przygotować z zespołem opis funkcji w szczepie,   

4. potrafił zorganizować w szczepie pracę z małą kadrą (szczególnie kursy zastępowych), 

CZAS ZAJĘĆ: 3 h  
POTRZEBNE MATERIAŁY:  markery, karteczki samoprzylepne, chusta Klanzy, plansze, mapy pracy z kadrą, artykuły, 
informacje o kursach, karty prób, podgrzewacze, zapałki, kawa, ciastka, szary papier, długopisy, taśma 
 

     HARMONOGRAM: 

Treści kształcenia przebieg Forma pracy czas Potrzebne 
mat. 

 Przywitanie się, wprowadzenie do tematyki monolog 5 min  

Plusy pracy z kadrą Siadamy w kręgu na ziemi, każdy po kolei mówi 
najdziwniejszy nabór, z którego przyszli do 
harcerstwa ludzie, jak takiego nie ma to mówi 
jak on przyszedł. Każdy pomysł zapisujemy na 
małych karteczkach tworząc na podłodze 
słoneczko. 
Korzystając z chusty Klanzy- każdy z nas 
zamienia się miejscami wykrzykując swoją 
funkcję, którą kiedyś pełnił, bądź pełni nadal, 
kurs który ma. 

Podsumowanie zadania: w odniesieniu do 
dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”. 

Ćwiczenie to pokazuje jak ważna jest inwestycja 
w ludzi i przede wszystkim zadbanie o ich 

rozwój- mówię, że nie tylko dzięki funkcjom, 
które ktoś im powierzył udało się osiągnąć to co 

mają teraz lecz także dzięki uprawnieniom, 
stopniom harc. I instruktorskim oraz IŚR. 

Ćwiczenie całą 
grupą 

20 min Markery, 
małe 

karteczki 
samoprzylep
ne, chusta 

Klanzy 

System pracy z 
kadrą 

Po kolei odsłaniam plansze zawierające elementy 
systemu pracy z kadrą, zasady pracy z kadrą, 

obszary pracy z kadrą. Krótko omawiam. 

monolog 10 min Plansze 
przygotowan

e przeze 
mnie 

Obszary pracy z 
kadrą 

Dzielimy się na 4 ekipy wg metodyk, z którymi 
bezpośrednio działaliśmy. Zadaniem każdej ekipy 

jest dopisanie działań do obszarów- w jaki 
sposób mogą pracować z kadrą? Plansze 

rozwieszone są wokół wejść do sal. Dopisywać 
kolejne zadania do tej samej planszy można 
wtedy, gdy ktoś z innej ekipy dokonał wpisu. 

Ćwiczenie całą 
grupą 

15 min 4 różne 
kolory 

markerów, 5 
plansz z 
nazwami 
obszarów 
pracy z 

kadrą, taśma 

Tworzenie mapy 
pracy z kadrą 

Podsumowujemy zadanie dopisując najciekawsze 
metody pracy z kadrą do mapy myśli, której 

projekt stworzę wcześniej. Każda z ekip dopisuje 
do danego obszaru działania pomysły z ćwiczenia 

wyżej- ta która wykona zadanie najszybciej 
dostaje jeszcze jedną planszę do zrobienia. 
Zbieram wszystkie projekty, by móc w domu 

Ćwiczenie całą 
grupą 

20 min Długopisy, 
mapy pracy z 

kadrą. 



 

 

stworzyć jedną mapę pracy z kadrą, którą każdy 
dostanie po zajęciach. 

Inspiracje do pracy 
z kadrą 

Każdy ma 20 minut na to by: 
- zapoznać się z artykułami, kursami, 
uprawnieniami, schematem IŚR, kartami prób 
harcerskich i instruktorskich, BOKK, BOKP 

- dopisać swoją propozycję kursu, która nie 
została zaproponowana przeze mnie 

Praca 
indywidualna 

20 min długopisy, 
kartki A4, 
artykuły, 

karty prób, 
info o 

aktualnych 
kursach 

 Przerwa  15 min Kawa, 
ciastka 

Problemy kadrowe Dobieramy się w pary (osobę, z którą najmniej 
pracowaliśmy podczas kursu). Każda para dobiera 
sobie kolejną parę tworząc czwórkę. 
Zadanie w parach: 1 uczestnik na podstawie 
autentycznej osoby z kadry szczepu, która jest 
wg nich problemowa (nie chce realizować stopni, 
szkoleń itd.) opisuje dokładnie problem 2 osoba z 
pary ma za zadanie pomóc jej w rozwiązaniu 
tego problemu proponując poszczególne 
działania, kursy.Po 7 minutach zamieniamy się z 
parą z naszej czwórki i teraz my próbujemy 
rozwiązać problem z kadrą.Podsumowanie: jeśli 
w danej ekipie nie udało się podjąć działań, 
które są satysfakcjonujące – próbujemy wspólnie 
je stworzyć. 

Praca grupowa 20 min 10 małych 
podgrzewacz
y 
/świeczek, 
materiały z 

punktu 
wyżej, 

zapałki min. 
4 

opakowania 

funkcje Siadamy w kręgu- wspólnie uzupełniamy plakat- 
przed mianowaniem na funkcje, mianowanie na 
funkcje, w trakcie pełnienia funkcji, zakończenie 
pełnienia funkcji. Uzupełniamy 2 plakat: zasady 
pracy przełożonego z kadrą. 
wymieniamy jakie funkcje w szczepie mamy. 
W zależności od ilości funkcji dobieramy się tak, 
by móc stworzyć do każdej funkcji jej opis.  
Zamieniamy się w ekipach które projektowały 
karty przekazując o jedną ekipę swoją kartę- 
zostaje ona sprawdzona. Zmiany naniesione 
omawiamy głośno. Zabieram gotowe karty by 
móc je udostępnić po kursie. 

Ćwiczenie całą 
grupą 

25 min Szary papier, 
markery, 
kartki A4, 
długopisy 

Kursy zastępowych 
i patrolowych, 
praca z małą kadrą 

Siadamy w kręgu- rozmawiamy na temat 
najbardziej udanych kursów 
zastępowych/patrolowych. Rozmawiamy o pracy 
z małą kadrą- wymiana doświadczeń. Rozważamy 
jakie są plusy: 
- KZ/KPa podczas roku w formie krótkiej 
- KZ/Pa podczas obozu/ zimowiska 
- KZ/KP w ciągu roku  
Zwolenników poszczególnych form dobieramy w 
ekipy. Na podstawie materiałów tworzymy swój 
idealny kurs. 

Dyskusja 25 min Szary papier, 
marker, 

Motywowanie do 
pracy z kadrą 

Zakończenie: podsumowanie, zachęcenie do 
skorzystania z IŚR lub po prostu stworzenia 
swojego planu samorozwoju, przypomnienie o 
osobistym przykładzie instruktorskim, 
motywowaniu i nagradzaniu w ciągu roku. 

Rozmowa 5 min  

 



 

 

 

 

  


