
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP STARACHOWICE ZA 

OKRES 28.11.2015r-30.11.2019r 

 

Działając na podstawie Statutu ZHP §54 pkt . 1 i 2 oraz § 1 pkt. 4 „Regulaminu Pracy Komisji 
Rewizyjnej ZHP”, Komisja Rewizyjna Hufca przekłada Druhnom i Druhom: 

1. Sprawozdanie ze swej działalności za okres od 28.11.2015r.-30.11.2019r. 
2. Ocenę działalności komendanta Hufca i komendy hufca w okresie kadencji i wniosek 

w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca.  
 

AD. 1 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Starachowice 

Komisja została wybrana na Zjeździe Hufca ZHP Starachowice w dniu 28.11.2015r. i 

ukonstytuowała się w następującym składzie: 

phm. Paweł Lesiak – przewodniczący 
phm. Karolina Bilska – z-ca przewodniczącego 
phm. Katarzyna Dulęba – sekretarz 
 
W czasie trwania kadencji w składzie Komisji nie zaszły żadne zmiany personalne. 
 
W czasie trwania kadencji podjęte zostały 4 uchwały związane z działalnością sprawozdawczą 
i planowaniem pracy komisji na bieżący rok.  
 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 posiedzeń komisji, z czego 4 z nich miało 
charakter wymiany informacji drogą elektroniczną.  Spotkania komisji dotyczyły m.in.: 
opracowania planu pracy komisji, realizacji kontroli "Bądź bezpieczny", działalności 
sprawozdawczej, przygotowań do kontroli i wizytacji, oceną działań Zespołu Kadry 
Kształcącej Hufca, oceną planu pracy Hufca Starachowice, Komendantki oraz członków 
komendy. 
 
Ponadto, Komisja, działając zgodnie z planami pracy: 
 
- kontrolowała bieżąca dokumentacje Hufca, 
- wzięła udział w dwóch inwentaryzacjach sprzętu na HOO Lubianka, 
- przeprowadzała wizytację odpraw drużynowych, 
- przeprowadzała wizytację poszczególnych drużyn, 
- przeprowadzała wizytację wydarzeń organizowanych przez Komendę Hufca. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w 5 posiedzeniach Komendy Hufca i byli na 
bieżąco informowani o realizacji zadań statutowych. Do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski z 
zewnątrz. 
 
Pracę Komisji Rewizyjnej Hufca można ocenić, jako dostateczną, ze względu na niewykonanie 
części zadań założonych w planie pracy. Główne braki w pracy komisji to przeprowadzenie 
zbyt małej ilości wizytacji drużyn i innych środowisk Hufca oraz nie wypełnienie wszystkich 



zaleceń Komisji Rewizyjnej Chorągwi. W szczególności zaniedbanie wykonywania zalecanych 
monitoringów kwartalnych Hufca oraz wystąpienie pewnych braków w przepływie 
dokumentacji.  
 
 

AD. 2. Ocena działalności Komendantki Hufca i Komendy Hufca oraz wniosek w sprawie 
absolutorium. 
 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających z bezpośredniego 
uczestnictwa w działaniach Hufca, komendantki i komendy – komisja rewizyjna na podstawie 
§ 33 Statutu ZHP stwierdza, że zadania postawione przed hufcem, określające go, jako 
terytorialną wspólnotę gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych – zostały 
zrealizowane następująco: 
- w zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów 
- bardzo dobrze. Drużyny, gromady i kręgi ze względu na bogatą paletę imprez 
organizowanych przez komendę Hufca miały wiele okazji do współpracy oraz prowadzenia 
zdrowej współrywalizacji.   Wspólne działania doskonale przyczyniają sie do budowania 
wspólnej hufcowej tożsamości. Na tą chwile można  stwierdzić, że większość środowiska się 
zna i współpracuje ze sobą przy organizacji wielu hufcowych inicjatyw.  W temacie wspólnoty 
instruktorskiej jest  podobnie jak w przypadku poprzednim, duża ilość organizowanych 
wydarzeń wywiera pozytywny wpływ na budowanie wspólnoty. Tutaj na uwagę zasługują 
również rzetelnie prowadzone odprawy drużynowych oraz wyjazdy instruktorskie, które 
jednocześnie służą pracy Hufca oraz wzajemnej instruktorskiej integracji;  
- w zakresie wychowania, kształcenia i wspierania drużynowych i funkcyjnych - bardzo 
dobrze. Na uwagę w tym punkcie zasługuje dobra współpraca pomiędzy Zespołem Kadry 
Kształcącej a Komendą Hufca. Dzięki wspieraniu pracy ZKK przez ostatnie 4 lata udało się 
zorganizować trzy edycje kursu przewodnikowskiego "Odyseja”, dwie akcje szkoleniowe oraz 
kilka pomniejszych form warsztatowych. Komenda Hufca wspierała również osoby pragnące 
sie kształcić poza środowiskiem naszego Hufca - oferowane było wsparcie finansowe i 
logistyczne. Poza formami szkoleniowymi Komenda oferuje stałe wsparcie podejmując dialog 
z wszystkimi potrzebującymi drużynowymi i funkcyjnymi. Efektem wymienionych wcześniej 
działań jest widoczne "odmładzanie" kadry na poziomie drużyn oraz znaczna liczba 
otwartych i ukończonych z wynikiem pozytywnym prób na pierwszy stopień instruktorski; 
- w zakresie pozyskiwania i motywowania kadry - dobrze. Jak wspomniano we 
wcześniejszych punktach organizowane były wyjazdy instruktorskie, wspierano udział w 
zewnętrznych formach kształceniowych. W rozkazach znajdowały się podziękowania dla 
poszczególnych instruktorów i harcerzy za prowadzenie działalności programowej, 
kwatermistrzowskiej i szkoleniowej;  
- w zakresie inicjowania i wzmacniania działalności programowej i metodycznej 
podstawowych jednostek organizacyjnych – bardzo dobrze. Komenda Hufca organizuje bądź 
wspiera organizacje szerokiej gamy wydarzeń skierowanych do każdej z metodyk. 
Różnorodność działalności programowej Hufca zdecydowanie wpływa pozytywnie na 
działalność wszystkich drużyn i gromad stanowiąc wielokrotnie podstawę ich rocznych 
planów pracy.  Jak wspomniano wcześniej poziom kształceniowy również stoi na wysokim 
poziomie. Zapewnia to  posiadanie solidnego zaplecza metodycznego i odpowiedniego stanu 
wiedzy u funkcyjnych, co przekłada się na poziom działalności danej jednostki;  



- w zakresie wspierania gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związku drużyn w 
organizowaniu akcji letniej i zimowej –bardzo dobrze. W ciągu czterech lat corocznie 
organizowana była Harcerska Akcja Letnia oraz Harcerska Akcja Zimowa. Każde środowisko 
Hufca, które uczestniczyło w tych akcjach dostawało odpowiednie wsparcie w zakresie 
organizacji swoich inicjatyw; 
- w zakresie koordynacji, nadzoru i systematyczności oceny podległych jednostek 
organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą 
harcerską - dobrze.  Komenda Hufca jest w stałym kontakcie z jednostkami prowadząc 
comiesięczne odprawy drużynowych oraz pozostając w stałym kontakcie przy użyciu poczty 
elektronicznej. Daje to możliwość sprawnej koordynacji i przepływu informacji. Pilnowana 
jest też odpowiednia sprawozdawczość jednostek podległych, co umożliwia ocenę ich pracy 
oraz podjęcie odpowiednich działań. W zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi 
Hufca należy wspomnieć o ściągalności składek członkowskich, która ciągle jest 
problematyczna w wielu środowiskach. Widać pozytywną tendencję jednak  jest to 
długofalowy problem nad którym należy pracować; 
- w zakresie współpracy z władzami lokalnymi – celująco. Hufiec Starachowice 
postrzegany jest, jako cenny partner na poziomie władz miasta, powiatu oraz  województwa. 
Jesteśmy współorganizatorami wielu wydarzeń organizowanych przez wymienione wcześniej 
władze, dzięki czemu uzyskujemy wsparcie dla naszych inicjatyw w zakresie finansowym, 
materialnym i promocyjnym; 
- w zakresie pozyskiwania środków finansowych i materialnych –bardzo dobrze. 
Odnosząc się do punktu poprzedniego – Hufiec uzyskuje środki dzięki współpracy z władzami 
lokalnymi. Hufiec był beneficjentem wielu projektów uzyskując środki na zakup sprzętu, 
organizację własnych wydarzeń oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługują 
tutaj dofinansowania z Muzeum Historii Polski w ramach projektu „Patriotyzm Jutra” oraz 
dotacje z Ministerstwa Obrony Narodowej.  Warto zwrócić uwagę również na finansową 
działalność HOO „Lubianka”, który jest bezpośrednio związany ze stanem finansowym Hufca. 
Ze względu na prace prowadzone nad zbiornikiem wodnym i brak wody w zalewie obrót 
ośrodka widocznie zmalał, jednak nie spowodowało to gwałtownego załamania hufcowego 
budżetu. Hufiec na stan obecny nie posiada zadłużenia, prowadzi akcję 1% (której potencjał 
ciągle można zwiększyć)  i uzyskuje wsparcie rozmaitych sponsorów.  
 
Komisja Rewizyjna Hufca ocenia: osiągnięty stan organizacyjny na zadowalający. Wedle 
ewidencji wynosi on 353 osoby, cofając się do ostatniego zjazdu zwykłego Hufca w roku 2015 
- prezentowana tam liczba członków na podstawie ewidencji wynosiła 335 członków. Widać 
lekki przyrost jednak na możliwości, jakimi dysponuje Hufiec tendencja wzrostowa mogłaby 
być znacznie większa. Hufiec Starachowice swoim zasięgiem obejmuje zdecydowaną 
większość powiatu starachowickiego, co jest wynikiem pozytywnym i wystarczającym na 
chwilę obecną.  
 
Oceniając realizację zadań stawianych przed Komendantką hufca zgodnie z § 53 Statutu ZHP 
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Druhna hm. Małgorzata Ślaska kierowała Hufcem w sposób 
właściwy i kompetentny. Pozytywnie reprezentowała Hufiec Starachowice, dbając o jego 
interesy, w rzetelny sposób prowadząc dokumentację z uwzględnieniem systematyczności w 
wydawaniu rozkazów. Gospodarka finansowa Hufca również prowadzona była bez zarzutu, o 
czym świadczy udział Hufca w licznych projektach, dofinansowaniach oraz brak zadłużenia.   
 



Na podstawie przeprowadzonych kontroli KRH stwierdza, że Komenda Hufca systematycznie 
odbywała posiedzenia przy obecności większości członków komendy. Podjęła stosowne i 
wymierne działania w celu budowania hufcowej wspólnoty.  Właściwie planowała pracę 
Hufca, ustalała budżet zachowując przy tym odpowiednią sprawozdawczość oraz dokonując 
oceny podjętych działań. W sposób właściwy realizowała program rozwoju Hufca, wspierała i 
nadzorowała pracę drużyn, gromad i innych jednostek Hufca. Rzetelnie realizowała zadania 
określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.  
 
Wszyscy członkowie komendy hufca wykonywali przydzielone im zadania i obowiązki w 
sposób kompetentny i zasługują na pozytywną ocenę ich działalności.  
 
Przedstawiając powyższą ocenę oraz korzystając z uprawnień wynikających z § 54 Statutu 
Związku Harcerstwa Polskiego – Komisja Rewizyjna Hufca przedstawia wniosek o udzielenie 
absolutorium za okres  28.11.2015r. do 30.11.2019r.: 

a) Komendantce hufca Druhnie hm. Małgorzacie Ślaskiej; 
b) Komendzie Hufca w składzie: 

- Skarbnik hufca Druh hm. Jan Minda, 
- z-ca komendantki ds. programu i pracy z kadrą hm. Ilona Traczyk, 
- członek komendy phm. Paweł Szypulski, 
- członek komendy phm. Konrad Ćwik, 
- członkowi komendy phm. Adrian Gorzkowski. 

 
Za okres 28.11.2015r. do 1.11.2017r.: 

a) członkowi komendy hm. Mateuszowi Ślaskiemu. 
 
Oraz za okres 1.11.2017r. do 30.11.2019r.: 

a) członkowi komendy hm. Dorocie Chyczewskiej . 
 
 
 
 
Miejscowość, dnia                                                Podpisy członków KRH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższy dokument sporządzić w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
1. Dokumenty zjazdu hufca – 2 egzemplarze, 
2. Komisja Rewizyjna Hufca ( dokument kończący kadencję), 
3. Komisja Rewizyjna Chorągwi ZHP 


