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ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice 
tel. +48 502 872 938 
krh@krzeszowice.zhp.pl, krzeszo-
wice.zhp.pl/komisja-rewizyjna/ 

Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Krzeszowice  
nr 2/2019 z dnia 28 września 2019 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności KRH za lata 2015-2019 

1. Na podstawie § 54 ust. 5 6 Statutu ZHP Komisja Rewizyjne Hufca ZHP 
Krzeszowice przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi-
zyjnej Hufca ZHP Krzeszowice”, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

3. Przedłożenie uchwały Zjazdowi Hufca ZHP Krzeszowice powierza się 
Przewodniczącemu KRH.  

hm. Tomasz Owoc  przewodniczący KRH   ..............................................  

phm. Klaudia Węgrzyn z-ca przewodniczącego KRH   ..............................................  

pwd. Wojciech Dąbek członek KRH  ..............................................  

pwd. Maciej Hromek członek KRH  ..............................................  

pwd. Ignacy Krzanik członek KRH  ..............................................  
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Krzeszowice, 28 września 2019 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP KRZESZOWICE 

za okres: 24.10.2015 - 19.10.2019 

Działając na podstawie par. 49 ust. 2 pkt 1 i par. 54 ust. 2 pkt 5 Statutu ZHP oraz 

par. 1 ust. 4 Regulaminu pracy komisji rewizyjnych ZHP, Komisja Rewizyjna Hufca 

ZHP Krzeszowice, przedkłada Druhnom i Druhom sprawozdanie ze swojej działal-

ności za okres od 24 października 2015 do 19 października 2019 r. przyjęte uchwałą 

nr /IX/2019 z dnia września 2019 r. 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Hufca była dwukrotnie powo-

ływana. Po raz pierwszy podczas Zjazdu Zwyczajnego w 2015 r. następnie podczas 

Zjazdu Sprawozdawczego w 2017 r. W okresie od 24.10.2015 do 28.10.2017 komisja 

funkcjonowała w następującym składzie: 

• Przewodnicząca – pwd. Anna Palka; 

• Z-ca przewodniczącej – phm. Krzysztof Mitka; 

• Sekretarz – pwd. Przemysław Szopa. 

W okresie od 28.10.2017 do 19.10.2019 komisja funkcjonowała w następującym 

składzie: 

• Przewodniczący - hm. Tomasz Owoc; 

• Z-ca przewodniczącego - phm. Klaudia Węgrzyn; 

• Członek - pwd. Wojciech Dąbek; 
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• Członek - pwd. Ignacy Krzanik; 

• Członek - pwd. Maciej Hromek. 

 

Obecnie funkcjonująca Komisja nie jest w stanie przedstawić informacji na te-

mat pracy pierwszego składu zespołu, ponieważ nie przekazano żadnej dokumen-

tacji Komisji Rewizyjnej Hufca. Od zjazdu sprawozdawczego hufca komisja realizo-

wała przyjęte przez siebie plany pracy. Obyło się 8 posiedzeń oraz jedno spotkanie 

robocze. Frekwencja poszczególnych członków komisji prezentuje się następująco: 

• hm. Tomasz Owoc  uczestnictwo w 8 posiedzeniach; 

• phm. Klaudia Węgrzyn uczestnictwo w 3 posiedzeniach; 

• pwd. Wojciech Dąbek uczestnictwo w 7 posiedzeniach; 

• pwd. Maciej Hromek uczestnictwo w 8 posiedzeniach; 

• pwd. Ignacy Krzanik uczestnictwo w 8 posiedzeniach. 

Dodatkowo KRH pilne i bieżące sprawy omawiała za pośrednictwem Internetu. 

Na spotkaniach poruszano m.in. kwestie dotyczące: 

• prawidłowego funkcjonowania KRH, dokumentacji oraz wewnętrznych 

procedur 

• kontroli prawidłowości pracy jednostek; 

• kontroli ściągalności składek; 

• odwiedzin obozów organizowanych przez hufiec; 

• odwiedzin imprez, kursów, biwaków, organizowanych przez hufiec; 

• pełnienia funkcji instruktorskiej przez dh. Dawida Kozuba; 

• analizy wpłat 1%; 

• bieżącej działalności Hufca. 
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W okresie od 28 października 2017 roku opracowano i wdrożono zakresy obo-

wiązków członków komisji, opracowano arkusze wizytacji w celu usprawnienia 

działań pracy komisji oraz opracowano dokumentację komisji. Na stronie hufca 

udostępniono wszystkie wypracowane arkusze oraz informacje na temat KRH jak 

również odnośniki do podstawowych dokumentów w ZHP. 

W swojej pracy Komisja Rewizyjna podjęła 7 uchwał, jedną decyzję oraz wy-

stosowała dwie interpelacje. 

W trakcie swojej pracy komisja odwiedziła 6 podstawowych jednostek hufca, 

przeprowadziła dwie kontrole biura hufca oraz dokonała kontroli wypoczynku 

dzieci i młodzieży, poniższych kolonii i obozów: 

• HAL’18 Juszczyn, organizator: Komenda Hufca ZHP Krzeszowice, termin: 

30.06-06.07.2018; 

• HAL’18 Polanki koło Terki, organizator: 4. Szczep Harcerski “Żywioły”, ter-

min: 06.07-20.07.2018; 

• HAL’18 Zarzecze, organizator: 13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 

“Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku, termin: 

10-25.08.2018; 

• HAL’19 Zarzecze, organizator: Komenda Hufca ZHP Krzeszowice, termin: 

22.06-06.07.2019; 

• HAL’19 Mrzeżyno, organizator: 4. Szczep Harcerski “Żywioły”, termin: 26.07-

11.08.2019; 

• HAL’19 Mrzeżyno, organizator: 13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 

“Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku, termin: 

01-18.08.2019. 
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Poza kontynuacją działań realizowanych przez KRH, dostrzegamy szereg ob-

szarów wymagających zwiększenia zaangażowania oraz podjęcia ich realizacji 

przez kolejną komisję w nowej kadencji. Wyróżniamy następujące działania: 

• wdrożenie procedury bieżących kontroli finansowych (raz na kwartał) oraz 

rokroczna kontrola sprawozdania finansowo-gospodarczego hufca; 

• wypracowanie procedury kontroli 1%; 

• rokroczna kontrola majątku hufca; 

• kontrola podstawowych jednostek hufca; 

• wdrożenie procedury kontroli szkoleniowych i wyjazdowych form pracy 

organizowanych w hufcu; 

• kontrola dokumentacji wypracowywanych w ramach Rządowego Pro-

gramu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Małopol-

skiej Sieci Świetlic Podwórkowej, w tym kontrola finansowo-gospodarcza. 

Mamy nadzieję, że działalność KRH w okresie 2017-2019 przyczyniła się do 

zwiększenia jakości naszych harcerskich działań i zostanie pozytywnie oceniona 

przez Zjazd Hufca. 

 (-) 

hm. Tomasz Owoc 

Przewodniczący Komisji  

Rewizyjnej Hufca 

  


