
                                                                          Poznań  09.10.2015r. 
 
SPRAWOZDANIE  KOMISJI  REWIZYJNEJ  
HUFIEC ZHP PIAST POZNAŃ STARE MIASTO 
 
                                 
 
 
Działając na podstawie Statutu Związku Harcerstwa Polskiego § 49 pkt. 1 i 2  

oraz § 1 pkt. 4 , komisja rewizyjna hufca przedkłada Druhnom i Druhom: 

1. Sprawozdanie ze swej działalności za okres od  16.10.2011r. do 09.10.2015r. 

2. Ocenę działalności komendanta i komendy hufca ZHP w okresie kadencji i wniosek w 

sprawie absolutorium. 

 

Ad. 1 Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej hufca ZHP 

 Komisja została wybrana na zjeździe hufca ZHP w dniu 16.10.2011r.w następującym 

składzie: 
phm. Tomasz RADKE – przewodniczący 
phm. Marcin SZALIŃSKI – zastępca 
hm. Sławomir URBANIAK – sekretarz 
hm. Krzysztof WILCZYŃSKI – członek 

  

W czasie trwania kadencji w phm. Marcin Szaliński zrezygnował z pracy w Komisji 

Rewizyjnej oraz członkowstwa w Związku Harcerstwa Polskiego. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia, na których omawiano 

następujące sprawy: 

- kontrola stanu sprzętu hufca oraz przebieg inwentury w hufcu 

- analiza sytuacji finansowej hufca ze szczególnym uwzględnieniem wyników 

finansowych Ośrodka w Rogalinku 

-  

 

Ponadto: 

- Przewodniczący komisji uczestniczył w dwóch Naradach Szefów Zespołów 

- Komisja wspierała utrzymanie porządku przy Pomniku Harcerskim przy siedzibie 

hufca  

 



Ad. 2 Ocena działalności komendanta hufca i komendy hufca oraz wiosek w sprawie         

absolutorium. 

 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających z bezpośredniego 

uczestnictwa w działaniach hufca komendanta i komendy hufca – komisja rewizyjna na 

podstawie § 45 Statutu ZHP stwierdza, że zadania postawione przed hufcem, określającym 

go jako terytorialną wspólnotę gromad, drużyn i innych podstawowych jednostek 

organizacyjnych – zostały zrealizowane następująco: 

 w zakresie kształcenia drużynowych i szkolenia funkcyjnych drużyn: 

- przeprowadzono Kursy Przewodnikowskie PRZEJMI STER  

- projekt GRYWALIZACJA 

- szereg warsztatów dla kadr hufca 

 w zakresie pozyskiwania i motywowania kadry instruktorskiej: 

- organizowano Biwaki Instruktorskie, Mikołajki Instruktorskie czy też Galę 

Mistrzów PIASTA 

 W zakresie organizowania akcji zimowej i letniej: 

- Zorganizowana trzy zgrupowania, wspierano środowiska w organizacji własnych 

obozów 

- Wykorzystano ośrodek hufca do organizacji zimowisk 

 w zakresie działalności finansowo- gospodarczej: 

- hufiec nie ma żadnych zaległości zewnętrznych i na bieżąco rozlicza się ze składek 

oraz innych zobowiązań z Komendą Chorągwi 

 

Oceniając realizację zadań stawianych przed Komendantem Hufca w § 48 Statutu ZHP 

Komisja rewizyjna stwierdza, że druh hm Janusz Błaszczyk wraz z komendą właściwie: 

 reprezentowali hufiec wobec władz terytorialnych i harcerskich 

 kierowali bieżącą pracą hufca 

 tworzyli warunki do realizacji statutowych celów działalności jednostek 

podstawowych, koordynowali ich pracę, oceniali ich działalność 

 określili zasady i organizację komendy hufca i realizowali je w bieżącej działalności 

 wydawał systematycznie rozkazy 

 

 



Kierując się powyższą oceną oraz korzystając z uprawnień wynikających  

z § 49 Statutu ZHP – komisja rewizyjna hufca przedstawia wnioski o udzielenie 

absolutorium za okres 16.102015r. do 24 10 2015 r. 

1. Komendantowi Hufca druhowi hm Januszowi Błaszczykowi. 

2. Komendzie Hufca w składzie: 

phm Błażej Misiorny 

phm Jakub Derdziński 

phm Magdalenie Wojtczak (wcześniej Zacharyasz) 

pwd. Natali Ruks 

 

Jednak ze względu na krótki czas pracy w komendzie wybranej podczas zjazdu 

komisja rewizyjna przedstawia wniosek o nie udzielenie absolutorium druhnie pwd 

Marii Ogrodowczyk. 

 
 

 

Podpisy członków KRH 


