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PLAN PRACY  

KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP SOSNOWIEC NA ROK 2018 

 
TERMIN TEMATYKA SPOTKAŃ KRH ODPOWIEDZIALNY 

I  KWARTAŁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYCZEŃ 
LUTY 

MARZEC 
 
 

 

- opracowanie terminarza spotkań Komisji Rewizyjnej 
Hufca; 
- sporządzenie planu pracy na rok 2018; 
- sporządzenie sprawozdania za rok 2017; 
- analiza opłacalności składek członkowskich 
i instruktorskich za 2017 r.; 
- monitorowanie stanu finansów Hufca Sosnowiec, 
kontrola sprawozdań finansowych składanych  
w Komendzie Chorągwi;  
- analiza i kontrola opłacalności składek członkowskich 
i instruktorskich; 
- bieżący nadzór nad gospodarką hufca, kontrola 
zakupów, ewidencja, magazynowanie; 
- wizytacja wybranych gromad zuchowych, drużyn 
harcerskich i kręgów seniorów; 
- monitorowanie rentowności baz obozowych; 
- monitorowanie pozyskiwania środków; 
- kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – 
gospodarczej; 
- kwartalny monitoring pozyskiwania, wykorzystania  
i  rozliczania dotacji za rok 2018; 
- analiza spisu harcerskiego; 
- udział w posiedzeniach Komendy Hufca; 
- "Bądź bezpieczny" - kontrola podstawowych jednostek 
organizacyjnych w ZHP na terenie działania hufca; 

- członkowie KRH 
 
- członkowie KRH 
- Kamil Strzelczyk 
- Michał Jastrzębski 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
 
- Michał Jastrzębski 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- członkowie KRH 
 
- Michał Jastrzębski 
- Tomasz Bujarski 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Michał Jastrzębski 
- Tomasz Bujarski 
- członkowie 
komisji 

II  KWARTAŁ 

 
 
 
 

 
KWIECIEŃ 

MAJ 
CZERWIEC 

 
 
 
 
 
 

- ocena i kontrola przygotowania do Nieobozowej Akcji 
Letniej, Harcerskiej Akcji Letniej w tym szkoleniowej; 
- wizytacja wiosennych biwaków drużyn; 
- wizytacja gromad zuchowych, drużyn harcerskich 
i kręgów seniorów; 
- monitorowanie stanu finansów Hufca Sosnowiec, 
kontrola sprawozdań finansowych składanych 
w Komendzie Chorągwi; 
- analiza i kontrola opłacalności składek członkowskich 
i  instruktorskich; 
- bieżący nadzór nad gospodarką hufca, kontrola 
zakupów, ewidencja, magazynowanie; 
- monitorowanie rentowności baz obozowych; 
- monitorowanie pozyskiwania środków; 

- Michał Jastrzębski 
 
- członkowie KRH 
- członkowie KRH 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
 
- Michał Jastrzębski 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Michał Jastrzębski 
- Tomasz Bujarski 



 

 
 
 
  

 
 
 

KWIECIEŃ 
MAJ 

CZERWIEC 

- kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – 
gospodarczej; 
- kwartalny monitoring pozyskiwania, wykorzystania  
i  rozliczania dotacji za rok 2018; 
- kontrola stałych ośrodków obozowych hufca 
pod względem przygotowania do akcji letniej 2018: 
- udział w posiedzeniach Komendy Hufca; 
- analiza wykonania budżetu hufca w 2017 r.; 
- ocena wykorzystania środków z 1% i rozliczania 
dotacji za 2017 r. 
- ocena rentowności baz obozowych za 2017 r. 

- Kamil Strzelczyk 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Michał Jastrzębski 
 
- Tomasz Bujarski 
- Kamil Strzelczyk 
- Michał Jastrzębski 
 
- Michał Jastrzębski 

III  KWARTAŁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIPIEC 

SIERPIEŃ 
WRZESIEŃ 

- kontrola placówek letniego wypoczynku  
ze szczególnym uwzględnieniem akcji szkoleniowej, 
gospodarności kwatermistrzostwa oraz programu 
realizowanego na samodzielnych obozach drużyn; 
- ocena przebiegu akcji letniej w tym szkoleniowej  
na podstawie protokołów z wizytacji oraz relacji ustnej 
kontrolujących; 
- kontrola zadań zleconych realizowanych przez hufiec 
w czasie HAL 2018;  
- analiza opłacalności składek członkowskich 
i instruktorskich; 
- monitorowanie stanu finansów Hufca Sosnowiec, 
kontrola sprawozdań finansowych składanych 
w Komendzie Chorągwi; 
- bieżący nadzór nad gospodarką hufca, kontrola 
zakupów, ewidencja, magazynowanie; 
- monitorowanie rentowności baz obozowych; 
- monitorowanie pozyskiwania środków; 
- kwartalny monitoring hufcowej sytuacji  finansowo– 
gospodarczej; 
- kwartalny monitoring pozyskiwania, wykorzystania 
i  rozliczania dotacji za rok 2018; 
- udział w posiedzeniach Komendy Hufca; 
- kontrola dokumentacji hufca; 

- członkowie KRH 
 
 
 
- Michał Jastrzębski 
 
 
- Michał Jastrzębski 
 
- Michał Jastrzębski 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Michał Jastrzębski 
- Tomasz Bujarski 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Tomasz Bujarski 
- Tomasz Bujarski 

IV  KWARTAŁ 

 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 
LISTOPAD 
GRUDZIEŃ 

 
 
 

- wizytacja wybranych gromad zuchowych, drużyn 
harcerskich i kręgów seniorów; 
- monitorowanie stanu finansów Hufca Sosnowiec, 
kontrola sprawozdań finansowych składanych 
w Komendzie Chorągwi; 
- analiza i kontrola opłacalności składek członkowskich 
i instruktorskich; 
- bieżący nadzór nad gospodarką hufca, kontrola 
zakupów, ewidencja, magazynowanie; 
- monitorowanie rentowności baz obozowych; 
- monitorowanie pozyskiwania środków; 

- członkowie KRH 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
 
- Michał Jastrzębski 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Michał Jastrzębski 
- Tomasz Bujarski 



 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 
LISTOPAD 
GRUDZIEŃ 

- kwartalny monitoring hufcowej sytuacji  finansowo – 
gospodarczej; 
- kwartalny monitoring pozyskiwania, wykorzystania  
i  rozliczania dotacji za rok 2018; 
- udział w posiedzeniach Komendy Hufca; 
- analiza przygotowanego przez Komendę Hufca 
budżetu na 2019 rok;  
- sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności 
KRH; 
- sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej Hufca za rok 2018; 
- opracowanie projektu planu pracy KRH na rok 2019; 
- samoocena pracy członków KRH. 

- Kamil Strzelczyk 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Tomasz Bujarski 
- Michał Jastrzębski 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- Kamil Strzelczyk 
 
- członkowie KRH 
- członkowie KRH 

 

 

Uwaga! 

W planie pracy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sosnowiec na rok 2018 uwzględniono: 

- zadania obowiązkowe zlecone przez CKR i KRCh  

- zagadnienia wynikające z uchwały Zjazdu Hufca 

- zagadnienia wynikające z planu pracy Hufca 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Hufca na 2018 rok zatwierdzono i przyjęto do realizacji 

na posiedzeniu KRH w dniu 06.02.2018 r. 

 
UWAGA: Komisja Rewizyjna Hufca ZHP w Sosnowcu zastrzega sobie do zmian  

w planie pracy na rok 2018. 
 

Sosnowiec, dnia 06 lutego 2018 roku  
 

Do wiadomości:  
1. Komendantka Hufca ZHP Sosnowiec – phm. Edyta Borecka,  
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi – hm. Jan Piechaczek,  
3. Opiekun Rejonu z ramienia KRCh – phm. Tomasz Bujarski,  
4. Inne jednostki organizacyjne Hufca ZHP Sosnowiec,  
5. a/a.  
 
 
 

Sporządził: 
 

SEKRETARZ 

Komisji Rewizyjnej Hufca 
 

phm. Kamil Strzelczyk 
 

Zatwierdził: 
 

PRZEWODNICZĄCY 

Komisji Rewizyjnej Hufca 
 

phm. Michał Jastrzębski 
 

 


