
Ocena Hufcowej Komisji Rewizyjnej działalności  komendanta

hufca i komendy hufca oraz wniosek w sprawie absolutorium

członkom Komendy. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających z bezpośredniego

uczestnictwa  w  działaniach  hufca,  komendanta/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 – bieżąca koordynacja działania m.in. ZPH oraz organizacja spotkań m.in.

z okazji 85 lecia hufca a także Zlotu i Złazu Hufca.

 w zakresie  wychowania,  kształcenia  i  wspierania  drużynowych i  funkcyjnych  –

bieżąca koordynacja działań KSI i ZKK oraz wspieranie ich działalności.

 w zakresie pozyskiwania i motywowania kadry – organizacja otwartych szkoleń

dla drużynowych wraz z ZKK.

 w zakresie  inicjowania  i  wzmacniania  działalności  programowej  i  metodycznej

podstawowych jednostek organizacyjnych – koordynacja ZPH, który zajmował się

m.in. analizą planów pracy jednostek.

 w zakresie  wspierania  gromad,  drużyn,  kręgów,  szczepów i  związku drużyn w

organizowaniu akcji letniej i zimowej – pomoc przy organizacji HAZ dla środowisk,

które nie organizowały ich wcześniej (Nekla, Miłosław, Dopiewo).

 w zakresie koordynacji, nadzoru i systematycznością ocenę podległych jednostek

organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i

metodą harcerską – bieżące spotkania z komendantami środowisk i omawianie

bieżących problemów.

 w  zakresie  współpracy  z  władzami  lokalnymi  –  poszczególne  środowiska

współpracują z swoimi władzami lokalnymi, a KH dba o dobre relacje z wspólnotą

na terenie której znajduje się siedziba hufca.

 w zakresie pozyskiwania środków finansowych i  materialnych – koordynowanie

programu ROHIS

 w zakresie realizacji uchwał poprzedniego zjazdu hufca ZHP

Komisja Rewizyjna Hufca ocenia: osiągnięty stan organizacyjny za zadowalający / 

niezadowalający,  za wystarczający, niewystarczający.



Oceniając  realizację  zadań  stawianych  przed  komendantem/komendantką  hufca

zgodnie z § 53 Statutu ZHP komisja rewizyjna stwierdza że Druh phm Przemysław

Gładysiak: 

 pozytywnie kieruje pracą komendy hufca,

 pozytywnie kieruje bieżącą działalnością hufca,

 pozytywnie reprezentuje hufiec,

 negatywnie wydaje systematycznie rozkazy (rozkazy mają duże opóźnienia)

 pozytywnie prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli KRH stwierdza, że komenda hufca:

 systematycznie odbywa posiedzenia przy obecności 90 % członków komendy,

 buduje  wspólnotę  instruktorską  oraz  wspólnotę  podstawowych  jednostek

organizacyjnych,

 przyjęła plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,

 zatwierdziła budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,

 tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,

 wspomaga,  koordynuje  i  nadzoruje  pracę  gromad,  drużyn  i  innych  jednostek

hufca oraz ocenia ich działalność,

 koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,

 podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,

 wykonuje  inne  zadania  określone  przez  Zjazd  ZHP,  władze  naczelne  i  władze

chorągwi,

Poszczególni  członkowie  komendy  hufca  wykonywali  przydzielone  im  zadania

i obowiązki następująco: 

 phm Przemysław Śnieciński -  w  miarę  prawidłowo  realizuje  określone

zadania,  jest  problem  z  określeniem  dokładnego  stanu  finansowego

poszczególnych środowisk.

 hm Joanna Ostrowska–Chudy - prawidłowo wykonuje powierzone zadania

 phm Weronika Rochowiak - prawidłowo wykonuje powierzone zadania

 pwd Aneta Wawrzyniak - prawidłowo wykonuje powierzone zadania

Przedstawiając powyższą ocenę oraz korzystając z uprawnień wynikających z § 54

Statutu  Związku  Harcerstwa  Polskiego  –  Komisja  Rewizyjna  Hufca  przedstawia

wniosek  o  udzielenie  /  nie  udzielenie  absolutorium  za  okres  od  21.11.2017  do

9.11.2019 roku



1. phm Przemysławowi Gładysiakowi - wniosek o udzielenie absolutorium

2. phm Przemysławowi Śniecińskiemu - wniosek o udzielenie absolutorium

3. hm Joannie Ostrowskiej – Chudy - wniosek o udzielenie absolutorium

3. phm Weronice Rochowiak - wniosek o udzielenie absolutorium

4. pwd Anecie Wawrzyniak - wniosek o udzielenie absolutorium

Poznań, dnia 9.11.2019 Przewodniczący HKR

phm Ziemowit Cetnarowicz


