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Dąbrowa Górnicza, dnia 25 listopada 2017 r. 
 

Działając na podstawie § 1 pkt 4 „Regulaminu Komisji Rewizyjnych” Związku Harcer-

stwa Polskiego, Komisja Rewizyjna Hufca przedkłada Druhnom i Druhom: 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP 

w Dąbrowie Górniczej im. hm. Stefana Piotrowskiego 

za okres od 14 listopada 2015 do 25 listopada 2017 roku. 

 

1. Organizacja pracy komisji: 

a) W okresie od Zjazdu Zwykłego Hufca tj. od 14 listopada 2015 roku do 25 listopada 
2017 roku komisja odbyła 14 posiedzeń roboczych. Obecność członków na posiedzeniach 
komisji przedstawiała się następująco: 
 

nieobecność 
członkowie 

obecność na  
posiedzeniach: 

uspr. nieuspr. 
hm. Będkowski Janusz 14   

hm. Kowalik Jolanta 13 1  

phm. Konieczny Marcin 11 3  

pwd. Aniszkiewicz Mariusz 13 1  
 

b) Dane o planie pracy komisji. 
Praca KRH w okresie podlegającemu sprawozdaniu na Zjazd Sprawozdawczy Hufca 

przebiegała zgodnie z planami pracy. Plany pracy były przekazywane do Komisji Rewi-
zyjnej Chorągwi Śląskiej. Nie udało się zrealizować wszystkich punktów z planu, co wy-
nikało głównie z obowiązków pracy zawodowej. 
 

c) W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w komisji. 
 
2. Współdziałanie z władzami statutowymi ZHP: 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca uczestniczyli w posiedzeniach komendy huf-
ca, a także brali udział w spotkaniach organizowanych przez Komendę Chorągwi, Komi-
sję Rewizyjną Chorągwi i spotkaniach rejonu. 
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Komisja nasza była kontrolowana w 2017 roku przez sekretarza Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi Śląskiej dh phm. Tomasza Bujarskiego. Praca naszej komisji oraz prowadzona 
dokumentacja KRH została oceniona pozytywnie. 

 

W styczniu 2016 r. członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca uczestniczyli w szkoleniu 
zorganizowanym przez Komisję Rewizyjną Chorągwi. 
 
4. Działalność kontrolno – rewizyjna. 

 

W okresie od listopada 2015roku do listopada 2017 roku odbyły się wizytacje i 
kontrole środowisk harcerskich, zuchowych, komendy hufca i pozostałych jednostek or-
ganizacyjnych. Wykaz wizytacji/kontroli przedstawiony został w poniższej tabelce: 
 

l.p. kontrole/wizytacje 2016 2017 

1. liczba przeprowadzonych kontroli 80 63 

2. drużyn i gromad 20 5 

3. szczepów/związków drużyn 2  

4. kręgów instruktorskich  2 

5. zespołów instruktorskich - kluby  2 

6. HKSI  1 

7. zadanie „Bądź bezpieczny” 26 29 

8. rekontrola zadania „Bądź bezpieczny” 15 14 

9. obozów/koloni letnich  1 

10. zimowisk   

11. kursów/warsztatów   

12. komenda hufca i ośrodek  16 8 

13. monitoring stron internetowych 1 1 
 
W wizytacjach PJO koncentrowaliśmy się na prowadzonej dokumentacji i ewidencji, za-
równo tej, która znajduje się w drużynach, jak i znajdującej się w Komendzie Hufca. 
 

W hufcu przeprowadzaliśmy kontrolę opłacalności składek, wydatków i gospodarki 
sprzętem. Analizowaliśmy pozyskiwanie i wykorzystanie dotacji uzyskanych przez nasz 
hufiec łącznie ze środkami pieniężnymi z 1%. Kontrolowaliśmy dokumentację finansową i 
organizacyjną hufca. Skontrolowaliśmy dokumentację budynku hufca. Przeprowadziliśmy 
monitoring wykorzystania bazy. 

 
Wiosną każdego roku sprawdzaliśmy przygotowanie ośrodka w Janowie do akcji 

letniej. Podczas wakacji przeprowadzaliśmy wizytację naszego ośrodka w Janowie oraz 
kolonii naszego hufca stacjonującej na tej bazie. 

Przeprowadzaliśmy monitoring stron internetowych naszych środowisk. 
 
 
 
  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca 

  hm. Janusz Będkowski 
 


