Komisja Rewizyjna
Hufca Kwidzyn im. Kwidzyniaków
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
hanna.gburczyk@zhp.net.pl

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA
NA ZJAZD HUFCA ZHP KWIDZYN
09.11.2021 r.
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 15.11.2019 r. do 09.04.2021r. oraz za
okres od 09.04.2021r. do 09.11.2021r.
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
Komisja

została

wybrana

na

Zjeździe

Hufca

w

dniu

15.11.2019r.

i ukonstytuowała się w następującym składzie: przewodnicząca: pwd. Hanna Gburczyk,
członkinie: phm Anna Jankowska, phm Monika Winnicka i w takim składzie działała do
czasu wygaśnięcia mandatu dh pwd. Hanny Gburczyk w styczniu 2021r. Do Zjazdu
Nadzwyczajnego w dniu 09.04.2021 r. komisja działała w składzie phm Anna Jankowska,
phm Monika Winnicka. Podczas Zjazdu wybrano komisję w składzie przewodnicząca: pwd.
Hanna Gburczyk, członkinie: phm Anna Jankowska, phm Monika Winnicka.
Sprawozdanie z działalności za okres od 15.11.2019 r. do 09.04.2021r.oraz za okres od
09.04.2021r. do 09.11.2021r.
Roczne plany pracy komisji przyjęto na posiedzeniach plenarnych :
27.02.2020 - przyjęto Plan Pracy na rok 2020
17.03.2021- przyjęto Plan Pracy na rok 2021.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 10 posiedzeń komisji, na których
omawiano następujące sprawy: działalność jednostek organizacyjnych Hufca (wizytacja
drużyn), przygotowania do akcji letniej, wizytacje baz obozowych z uwzględnieniem
gospodarowania majątkiem Hufca, wizytacje placówek wypoczynku letniego, przebieg
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Harcerskiej Akcji Letniej, ocena finansów Hufca, ocena organizacji Ogólnopolskiego
Festiwalu „Szałamaja”, skuteczność zbierania składek, rozliczenie 1%.
Zwizytowano gromadę zuchową Odważne Tygrysy, 68 DH Wesołe Włóczęgi podczas
Wieczoru Kolęd i Pastorałek w 2019 r., 6 GKDH „Dzwonki”podczas organizowanego przez
w/w drużynę Dnia Myśli Braterskiej w lutym 2020r., Harcerski Start Hufca 2020, Akcję
Sprzątania Świata z udziałem gromad i drużyn Hufca w 2021 roku, Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej 2020 oraz 2021. Komisja stwierdza, że
drużyny pracowały zgodnie z przyjętymi planami pracy, a praca odbywała się metodą
harcerską i oparta była na przyrzeczeniu i prawie harcerskim, uczeniu przez działanie oraz
doskonalonym i pobudzającym do rozwoju programie. W czasie wizytacji nie podjęto
żadnych uchwał.
Zwizytowano 2 obozy letnie:
w 2020 - Zlot Drużyn Hufca w Siemianach,
w 2021 – Zlot Drużyn Hufca w Lipuszu.
Komisja wizytowała także Bazę Kolonijno- Obozową w Orkuszu.
Członkinie Komisji Rewizyjnej uczestniczyły w posiedzeniach Komendy Hufca oraz
spotkaniach funkcyjnych organizowanych przez Komendę Hufca.
Komisja Rewizyjna dwukrotnie wzięła udział w szkoleniach Hufcowych Komisji
Rewizyjnych: 15 lutego 2020 : dh phm Anna Jankowska oraz dh phm Monika Winnicka w
Komendzie Chorągwi w Gdańsku, dh przew. Hanna Gburczyk 19.05.2021 – szkolenie online.
W marcu 2020 roku przewodnicząca KR Hufca przew. Hanna Gburczyk wzięła udział w
Komisji Stopni Instruktorskich, natomiast w

październiku 2020 roku dh phm Anna

Jankowska wzięła udział w Chorągwianej i Hufcowej KSI.
Ad. 2. Ocena działalności Komendanta Hufca i Komendy Hufca oraz wniosek w sprawie
absolutorium.

Na

podstawie

przeprowadzonych

kontroli

oraz

wniosków

wynikających

z bezpośredniego uczestnictwa w działaniach Hufca, Komendanta i Komendy Hufca –
komisja rewizyjna na podstawie § 33 Statutu ZHP stwierdza, że zadania postawione przed
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Hufcem, określające go jako terytorialną wspólnotę gromad, drużyn, kręgu i innych jednostek
organizacyjnych – zostały zrealizowane następująco:
 Realizowano zadania w zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty
gromad, drużyn, kręgu.
 Komenda Hufca corocznie podejmowała działania w zakresie wychowania,
kształcenia i wspierania drużynowych i funkcyjnych, kadra instruktorska hufca,
funkcyjni w drużynach uczestniczyli w kursach i szkoleniach organizowanych przez
Komendę Hufca lub za jej pośrednictwem w kursach organizowanych przez Komendę
Chorągwi i Główną Kwaterę.
 Komenda Hufca poprzez bogaty program oparty na metodyce harcerskiej inicjowała
i wzmacniała działania programowe i metodyczne podstawowych jednostek
organizacyjnych.
 W zakresie wspierania gromad, drużyn, kręgu

w organizowaniu akcji letniej

Komenda Hufca corocznie, skutecznie pozyskiwała środki finansowe w celu objęcia
jak największym udziałem harcerzy i zuchów w letnim wypoczynku. Głownie środki
finansowe na ten cel pozyskiwano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Urzędu Miasta
w Kwidzynie, Urzędu Gminy w Kwidzynie i ze środków PFRON.
 Oceny w zakresie koordynacji, nadzoru i systematyczności podległych jednostek
organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP
i metodą harcerską Komenda Hufca podejmowała głównie na forum cyklicznie
organizowanych odpraw z kadrą instruktorską wielokrotnie poszerzoną o udział
funkcyjnych z drużyn.
 Komenda i Komendant Hufca na bieżąco współpracowali z władzami lokalnymi
podejmując wiele wspólnych inicjatyw, m.in. uroczystości patriotyczne, kulturalne i
okolicznościowe. Główni sprzymierzeńcy wspierający działalność harcerską na
Powiślu to: Burmistrz Miasta Kwidzyna, Starosta Powiatowy, Wójt Gminy Kwidzyn,
Kwidzyńskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, Muzeum
Zamkowe w Kwidzynie, Dyrekcja Zakładu Karnego w Kwidzynie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorzy szkół powiatu kwidzyńskiego.
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 Komenda Hufca skutecznie pozyskiwała środki finansowe na realizację letniego
wypoczynku oraz na zadania programowe. Ponadto Komenda Hufca starała się
pozyskać nieodpłatnie materiały i urządzenia, które były niezbędne w jej codziennym
działaniu.
Komisja Rewizyjna Hufca ocenia osiągnięty stan organizacyjny za zadowalający.
Oceniając realizację zadań stawianych przed Komendantem Hufca zgodnie z § 53 Statutu
ZHP Komisja Rewizyjna stwierdza, że dh phm Andrzej Delewski właściwie:
 kierował pracą Komendy Hufca,
 kierował bieżącą działalnością Hufca,
 reprezentował Hufiec,
 wydawał systematycznie rozkazy,
 prowadził gospodarkę finansową Hufca przy pomocy Skarbnika Hufca.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli KRH stwierdza, że Komenda Hufca:
 systematycznie odbywała posiedzenia,
 budowała wspólnotę

instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek

organizacyjnych,
 przyjmowała Plan Pracy Hufca oraz oceniała jego realizację,
 zatwierdzała budżet Hufca oraz przyjmowała sprawozdania z jego realizacji,
 tworzyła warunki do realizacji Programu Rozwoju Hufca,
 wspomagała, koordynowała i nadzorowała pracę gromad, drużyn i innych jednostek
Hufca oraz oceniała ich działalność,
 podejmowała uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 wykonywała inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze
Chorągwi.
Do głównych zadań poszczególnych członków Komendy Hufca, które realizowano
prawidłowo należało:
Zastępczyni Komendanta Hufca do spraw programu i organizacji hm. Anna Pokrzeptowicz
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realizowanie w zakresie organizacyjnym Programu Rozwoju Hufca,



kierowanie pracą pionu organizacyjnego w Hufcu, współpraca z Sekretariatem
Komendy Chorągwi,



nadzorowanie i dbanie o sprawną pracę biura Komendy Hufca.



nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji pracy Hufca, odpowiedzialność za
właściwe przechowywanie dokumentów działalności Hufca i zgodną z przepisami ich
archiwizację,



przygotowanie i dostarczenie materiałów wymaganych przez Główną Kwaterę i
Komendę Chorągwi, a także instytucje i organizacje, z którymi Hufiec współpracuje,



zbieranie, omawianie i archiwizowanie planów pracy hufca i drużyn,



inicjowani działań programowych śródrocznych i HALiZ,



nadzorowanie i dbanie o jakość programowych imprez hufcowych.

Zastępczyni Komendanta Hufca do spraw pracy z kadrą i kształcenia hm. Magdalena
Jankowska
 kierowanie pracą drużyn
 organizowanie poradnictwa metodycznego,
 odpowiedzialność za kształcenie w Hufcu kadry zastępowych i przybocznych oraz
drużynowych
 nadzór nad prowadzoną przez drużyny dokumentacją.
Skarbniczka Hufca phm. Wiktoria Wesołowska
 realizowanie zadań związanych z pozyskiwaniem i racjonalnym wykorzystywaniem
środków finansowych,
 odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie środkami pieniężnymi, obliczanie
rentowności baz,
 odpowiedzialność za dokumentację finansową Hufca,
 nadzorowanie gospodarką finansowo-majątkową Hufca i środowisk,
 współpraca ze Skarbnikiem Komendy Chorągwi.
Członek Komendy do spraw promocji i wizerunku phm Paweł Fiszer
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 realizowanie zadań związanych z promocją i wizerunkiem hufca
 nadzorowanie stron www drużyn i gromad
 prowadzenie stron www hufcowych
 kontakt z mediami i prasą
Przedstawiając powyższą ocenę oraz korzystając z uprawnień wynikających z § 54 Statutu
Związku Harcerstwa Polskiego – Komisja Rewizyjna Hufca przedstawia wniosek o
udzielenie absolutorium za okres od 15.11.2019 r. do 09.11.2021r.:
1. Komendantowi Hufca dh phm. Andrzejowi Delewskiemu
2. Zastępczyni Komendanta Hufca do spraw programu

i organizacji hm. Annie

Pokrzeptowicz
3.Zastępczyni Komendanta Hufca do spraw pracy z kadrą i kształcenia hm. Magdalenie
Jankowskiej
4.Członkowi Komendy Hufca do spraw promocji i wizerunku phm Pawłowi Fiszerowi
5. Skarbniczce Hufca phm Wiktorii Wesołowskiej

Kwidzyn, 09.11.2021
Miejscowość, dnia

Podpisy członków KRH

