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Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej 

 

im. hm. Stefana Piotrowskiego 
 

Ocena działalności Komendy Hufca 

 
 

Działając na podstawie § 54 pkt 2 ust. 6 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego oraz § 1 
punkt 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnych ZHP, Komisja Rewizyjna Hufca przedkłada Druhnom i 
Druhom: 

 
Ocenę działalności Komendy Hufca za okres 

od 14 listopada 2015 roku do 25 listopada 2017 r. 
 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków z bezpośredniego uczestnictwa w 
działaniach Hufca i Komendy Hufca, Komisja Rewizyjna nawiązując do § 33 Statutu ZHP, ocenia, 
że zadania postawione przed hufcem, określające go jako terytorialną wspólnotę gromad, dru-
żyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane następują-
co: 

 

1. W zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów - 
poprzez działanie namiestnictw w pionach wiekowych, organizowanie końcówek instruk-
torskich i spotkań instruktorów oraz wspieranie inicjatyw instruktorskich, oceniamy ogól-
nie jako pozytywne. Mamy jednak pewne zastrzeżenia. Relacje między członkami komen-
dy a niektórymi instruktorami nie zawsze układały się pozytywnie. 

 

2. W hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich z uprawnieniami do przyznawania stopnia 
podharcmistrza.  
Przedstawiciele różnych środowisk, także spoza naszego hufca, uczestniczyli w organizo-
wanych przez komisję kursach i szkoleniach. Odbyły się kursy drużynowych, przybocz-
nych, zastępowych, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy i kurs przewodnikowski. Instruk-
torzy tej komisji współpracowali z innymi hufcami w organizowaniu szkoleń. Mimo dużego 
zaangażowania komisji, nadal w hufcu brakuje drużynowych z odpowiednimi kwalifika-
cjami.  
Działania w zakresie kształcenia, wychowania i pozyskiwania kadry, komisja ocenia pozy-
tywnie. 
 

3. W zakresie inicjowania i wzmacniania działalności programowej i metodycznej podsta-
wowych jednostek organizacyjnych - poprzez organizowanie i wspieranie imprez takich 
jak: Zlot Hufca, Końcówka Instruktorska, imprezy namiestnictw, Harcerski Start, itp. 
działania te, pomimo niezadowalającej ilości uczestniczących w nich instruktorów i har-
cerzy, komisja ocenia dobrze. 
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4. W latach 2015 - 2017 prowadzona była Akcja Letnia w oparciu o własną bazę obozową 
oraz wyjazdy drużyn na bazy innych hufców. Ośrodek w Janowie był w miarę możliwości 
hufca unowocześniany i remontowany. Przeprowadzone prace pochłaniały znaczną ilość 
posiadanych środków pieniężnych. Jednak wykonane remonty umożliwiają wykorzystanie 
ośrodka od wiosny do jesieni. 
Komisja stwierdza, że wykorzystanie ośrodka przez drużyny i gromady naszego hufca jest 
niezadowalające. Kadra instruktorska chętniej wybiera na obozy i biwaki bazy innych 
hufców niż własny ośrodek. 
Apelujemy do komendy i kadry, aby organizowali w Janowie obozy oparte nie tylko na 
konkretnych drużynach czy gromadach, ale dla wszystkich chętnych z innych drużyn czy 
gromad hufca. 
 

5. Komendzie hufca udało się z powodzeniem kontynuować stałą współpracę z władzami 
miasta i różnymi agendami samorządowymi. Wypracowała metodykę składania wniosków 
o dotacje i tą drogą pozyskiwaliśmy część środków na działalność statutową.  
Działania te komisja ocenia dobrze. 
 

6. Działalność hufca była pokrywana głównie ze środków własnych, składek członkowskich, 
dotacji z Urzędu Miasta, darowizn, itp. 
Dotacje przeznaczane były na bieżącą działalność programową hufca i przekazywane na 
realizację konkretnych zadań. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt wykorzystywania środków z akcji 1%.  
W ocenie komisji, pozyskiwanie dotacji jak i środków z 1% jest zadawalające. 
 

7. Wybranej na Zjeździe Zwykłym w listopadzie 2015 roku Komendzie Hufca udało się 
ustabilizować niezwykle trudną sytuację finansową. Spłacono zobowiązania wobec 
Komendy Chorągwi. 
W ostatnim okresie, tj. w roku 2016 i w 2017 sytuacja finansowa hufca uległa ponownemu 
pogorszeniu. Na ten stan składa się wiele czynników, m.in. wzrosły koszty utrzymania 
ośrodka w Janowie, (tj. ubezpieczenie, ochrona, monitoring, spłata kredytu), a nie 
zwiększyły się, a wręcz przeciwnie zmniejszyły się środki finansowe. 
Akcje letnie w 2016 i w 2017 nie przyniosły już wystarczających środków. 

 
 

Sytuacja finansowa hufca nie jest dobra. Należy jednak podkreślić ogromny wkład i zaan-
gażowanie obecnych władz hufca w realizację zadań programowych oraz utrzymanie płynności 
finansowej hufca. 

Niestety, już nie tak pozytywnie przedstawia się stan osobowy kadry oraz liczebność nie-
których środowisk hufca. Komisja Rewizyjna zdaje sobie sprawę, że trudno jest wspierać działal-
ność programową środowisk bez odpowiedniego zaplecza i środków materialnych. Komisja uwa-
ża, że komenda wraz z kadrą hufca, musi skierować maksymalny wysiłek na działalność progra-
mową i pozyskiwanie funduszy. 

W ocenie Komisji Rewizyjnej Komenda Hufca starała się realizować założenia i uchwały 
ostatniego Zjazdu Hufca oraz realizowała swoje statutowe obowiązki. 
Komisja ocenia działania Komendy Hufca jak i Komendanta Hufca jako dobre. 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca 

  hm. Janusz Będkowski 
 
 
 
 
 
 


