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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMISJA REWIZYJNA
HUFCA SOSNOWIEC
CHORĄGIEW ŚLĄSKA
Sosnowiec, dn. 20.11.2019 r.
X ZJAZD ZWYKŁY HUFCA ZHP SOSNOWIEC
OCENA PRACY CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA WRAZ Z WNIOSKIEM
DOTYCZĄCYM ABSOLUTORIUM DLA KOMENDANTKI I POSZCZEGÓLNYCH
CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP SOSNOWIEC
Działając na podstawie § 48 ust.3 pkt 4 i § 54 ust.2 pkt 6, Statutu ZHP oraz § 1 ust.4
Regulaminu Komisji Rewizyjnych ZHP, Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Sosnowiec,
przedkłada Druhnom i Druhom „Ocenę działalności poszczególnych członków
Komendy Hufca wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium”, przyjęte uchwałą KRH nr
13/IX/2015 z dnia 8.11.2019 roku.
Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Sosnowiec, analizując pracę Komendy Hufca za okres
od IX Zjazdu odbytego w dniu 25.11.2015 r. do dnia 20.11.2019 r. ocenia pracę
Komendantki i Komendy Hufca.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków z bezpośredniego
uczestnictwa w działaniach Hufca ZHP Sosnowiec i Komendy Hufca nawiązując do §
33 Statutu ZHP, ocenia, że postawione przed hufcem, określające go jako terytorialną
wspólnotę gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek
organizacyjnych zostały zrealizowane następująco:
W zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn, kręgów
– poprzez działanie Zespołu programowego, Kręgu Seniora „Zagłębiacy” i Kręgu
Senoira „Korzenie”, Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, organizacje
spotkań instruktorów takich jak: „Piknik instruktorski”, przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju, Wigilia dla instruktorów, „Jasełka pokoleń”, „Dzień myśli
Braterskiej”, „Płomyki pamięci – obchody święta zmarłych”, „Tydzień Kultury
Harcerskiej - Festiwal Piosenki harcerskiej i turystycznej” i organizację imprez
ogólnohufcowych oraz wspieranie inicjatyw instruktorskich Komisja ocenia
pozytywnie.
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W zakresie wychowania, kształcenia i wspierania drużynowych i funkcyjnych
oraz w zakresie pozyskiwania i motywowania kadry instruktorskiej – w hufcu
działa Komisja Stopni Instruktorskich, Zespół ds. Kształcenia, Kapituła Stopni
Harcerskich i Wędrowniczych, Zespół ds Internetu, Zespół ds. współzawodnictwa
gromad i drużyn. Przedstawiciele różnych środowisk, w tym młodzi drużynowi
i nauczyciele, uczestniczą w organizowanych kursach i szkoleniach. Działania
te Komisja ocenia pozytywnie doceniając różnorodność form szkolenia i ich dużą
ilość oraz nawiązanie współpracy z ościennymi hufcami, która zaowocował
powstaniem koalicji ds. Kształcenia Hufców ZHP Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza
i Mysłowice, dzięki któremu zwiększyło się zainteresowanie współpracą w zakresie
kształcenia, niestety ich skutki są wciąż niezadowalające jeśli chodzi o tworzenie
nowych gromad zuchowych i drużyn harcerskich oraz dla zapewnienia stabilnej
sytuacji kadrowej hufca. Daje się zauważyć spadek ilości podstawowych jednostek
organizacyjnych oraz spadek stanu liczebnego hufca w: 2016 roku o 23%,
2017 roku o 27%, 2018 roku o 46%. W 2019 r. odnotowano wzrost stanu liczebnego
o 37% w porównaniu z rokiem 2018.
W zakresie inicjowania i wzmacniania działalności programowej i metodycznej
podstawowych
jednostek
organizacyjnych
–
poprzez
organizowanie
ogólnohufcowych imprez, wspieranie aktywnego udziału zuchów i harcerzy
we wszystkich imprezach organizowanych przez Komendę Hufca i Komendę
Śląskiej Chorągwi ZHP oraz uroczystości patriotycznych organizowanych przez
władze miasta, realizowanie programów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania
uzależnień wśród dzieci i młodzieży, programów edukacyjnych i akcji
charytatywnych. W hufcu działa Zespół programowy, który podejmuje szereg
inicjatyw organizując różnego typu imprezy zarówno dla zuchów i harcerzy,
jak też dla dzieci niezrzeszonych. Działalność programowa hufca była promowana
i propagowana w mediach, również społecznościowych. Działania te Komisja
ocenia pozytywnie.
W zakresie wspierania gromad, drużyn i szczepów w organizowaniu Harcerskiej Akcji
Letniej i Zimowej – w latach 2015 – 2019 prowadzona była Akcja Letnia w oparciu
o własną bazę obozową w Dwerniczku w Bieszczadach, w okresie ferii zimowych
organizowane były wycieczki. Komisja Rewizyjna wysoko ocenia propozycje
programowe obozów przygotowane zgodnie z metodyką harcerską,
uwzględniające działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i ochroną
środowiska. W ośrodkach w Centurii i Kobylicy, położonych na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej, od wczesnej wiosny do późnej jesieni organizowane są rajdy,
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gry terenowe i biwaki drużyn. W Centurii od kilku lat obozują harcerze z innych
hufców. Jedynie ośrodek w Kobylicy nie jest wykorzystywany podczas HAL
generując straty finansowe. Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie
przeprowadzone doraźne prace remontowe we wszystkich ośrodkach
podnoszące ich standard, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność
przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ośrodków. W połowie kadencji
niepokojący był fakt, że ośrodki obozowe nie były w pełni wykorzystane w czasie
HAL, jak również to, że wśród obozowiczów nie przeważali harcerze. Obecnie
zauważalny jest powolny wzrost zainteresowania zuchów i harcerzy udziałem w
HAL i HAZ organizowanej przez Hufiec Sosnowiec. Wydaje się koniecznym
wzmocnienie współdziałania Komendy Hufca z PJO w kwestii organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W zakresie koordynacji, nadzoru i systematycznej oceny podległych jednostek
organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP
i metodą harcerską – członkowie komendy przeprowadzali wizytacje jednostek
organizacyjnych hufca w porozumieniu z Komisją Rewizyjną Hufca.
W zakresie wspierania współpracy z władzami lokalnymi – udało się z powodzeniem
kontynuować stałą współpracę z władzami miasta i różnymi agendami
samorządowymi. Komenda brał udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd
Miasta na organizację rajdów, biwaków, festiwali, gier miejskich. Komendantka
Hufca i członkowie Komendy spotykali się z Prezydentem i zastępcami Prezydenta
miasta Sosnowca, omawiając sytuację ruchu harcerskiego, problemy organizacji,
możliwość pozyskania środków na organizację letniego i zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży. W celu rozpropagowania harcerstwa wśród młodzieży
i pozyskania nowych członków nawiązano współpracę z dyrektorami szkół,
która może zaowocować powstaniem nowych drużyn harcerskich i zuchowych.
Zuchy, harcerze, instruktorzy biorą udział w imprezach i uroczystościach
organizowanych przez władze miasta.
W zakresie pozyskiwania środków finansowych i materialnych – działalność hufca
pokrywana jest głównie ze środków własnych takich jak zyski z akcji letniej,
składki członkowskie oraz z 1%. Komenda Hufca stara się pozyskiwać dotacje
z Urzędu Miasta. Władze miasta dofinansowują imprezy hufca z zastrzeżeniem, że
środki finansowe, że mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na nagrody dla

Komisja Rewizyjna
Hufca ZHP Sosnowiec
Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Sosnowiec
ulica 3-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
tel. +48 32 266 19 91, fax +48 32 266 66 79
NIP: 634-019-54-83, REGON: 240572621
KRS 0000273051– organizacja pożytku publicznego
www.sosnowiec.zhp.pl

uczestników. Komenda Hufca pozyskiwała środki na Harcerską Akcję Letnią
dla dzieci z rodzin ubogich, jednak w bardzo ograniczonej skali – w roku 2017,
2018, 2019 otrzymała dofinansowanie dla 30 uczestników, w 2016 r. nie
otrzymała dotacji na wypoczynek. Zadowalającym jest fakt, że sytuacja
finansowa jest stabilna, a hufiec jest wypłacalny. Należy jednak nadal
systematycznie i na bieżąco prowadzić analizę kosztów w stosunku
do osiąganych przychodów.
Podsumowując ocenę pracy Komendy należy podkreślić różnorodność działań
Komendy Hufca w realizacji swoich statutowych obowiązków.

1. Druhna phm. Edyta Borecka – Komendantka Hufca, prawidłowo wypełniała
przyjęte zadania, wynikające ze Statutu ZHP i przyjętego na siebie zakresu
obowiązków.
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium druhnie phm. Edycie Boreckiej
Komendantce Hufca za okres od 25.11.2015r. do 20.11.2019r.
2. Druhna phm. Alina Wiązania – Skarbniczka Hufca, prawidłowo wypełniała
przyjęte zadania, wynikające z przyjętego na siebie zakresu obowiązków.
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium druhnie phm. Alinie Wiązania
Skarbniczce Hufca za okres od 25.11.2015r. do 20.11.2019r.
3. Druhna pwd. Marta Sadowska – Członkini Komendy Hufca d/s programu i pracy
z kadrą - prawidłowo wypełniała przyjęte zadania, wynikające z przyjętego
na siebie zakresu obowiązków.
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium druhnie pwd. Marcie Sadowskiej
Członkini Komendy Hufca d/s programu i pracy z kadrą za okres od 01.05.2017r.
do 20.11.2019r.
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4. Druh hm. Andrzej Zawalski – Zastępca Komendantki Hufca d/s programowych,
prawidłowo wypełniał przyjęte zadania, wynikające z przyjętego na siebie
zakresu obowiązków.
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium druhowi hm. Andrzejowi
Zawalskiemu - Zastępcy Komendantki Hufca d/s programowych za okres
od 25.11.2015r. do 25.01.2017r.
5. Druhna pwd. Alicja Kędzierska – Zastępczyni Komendantki Hufca d/s
organizacyjnych, prawidłowo wypełniała przyjęte zadania, wynikające
z przyjętego na siebie zakresu obowiązków.
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium druhnie pwd. Alicji Kędzierskiej Zastępczyni Komendantki Hufca d/s organizacyjnych za okres od 25.11.2015r.
do 20.11.2019r.
6. Druh hm. Michał Stojak – Kwatermistrz Hufca, prawidłowo wypełniał przyjęte
zadania, wynikające z przyjętego na siebie zakresu obowiązków.
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium druhowi hm. Michałowi Stojakowi
– Kwatermistrzowi Hufca za okres od 25.11.2015r. do 20.11.2019r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Michał Jastrzębski
:

