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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 3/2019 z dnia 28 września 2019 r.  

w sprawie oceny pracy członków Komendy Hufca  
za lata 2015-2019 oraz wniosków w sprawie absolutorium 

4. Na podstawie § 48 ust. 3 pkt 4 i § 54 ust. 2 pkt 6 Statutu ZHP oraz § 1 ust. 
4 Regulaminu Komisji Rewizyjnych ZHP, Komisja Rewizyjne Hufca ZHP 
Krzeszowice zatwierdza dokument: „Ocena pracy członków Komendy 
Hufca wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium”, który stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały.  

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

6. 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.  

ZJAZD ZWYKŁY HUFCA ZHP KRZESZOWICE 

OCENA PRACY CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA  
WRAZ Z WNIOSKIEM W SPRAWIE ABSOLUTORIUM 

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 
Krzeszowice przedkłada Druhnom i Druhom – uczestnikom Zjazdu ocenę dzia-
łalności poszczególnych członków Komendy Hufca wraz z wnioskiem w sprawie 
absolutorium, przyjęte uchwałą KRH nr / /2019 z dnia września 2019 r. 

Część I – ocena działalności członków Komendy Hufca 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających 

z bezpośredniego uczestnictwa w działaniach hufca, komendanta i komendy 

hufca oraz obowiązujących zakresów obowiązków – komisja rewizyjna prezen-

tuje ocenę jej członków. W skład Komendy Hufca ZHP Krzeszowice w okresie do 

24 października 2015 roku do 19 października 2019 roku wchodzili: 

 

• hm. Bartosz Zawisza, Komendant Hufca – od 24.10.2015 r.; 

• phm. Agnieszka Kmiecik, Z-cy Komendanta Hufca ds. programu – od 

24.10.2015 r., a także ds. pracy z kadrą między 24.10.2015 a 09.05.2017; 

• pwd. Maciej Hromek – Zastępca Komendanta Hufca ds. Organizacyj-

nych – w okresie 24.10.2015-09.05.2017 

• pwd. Wojciech Mitka, Skarbnik Hufca – od 24.10.2015 
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• phm. Joanna Dudek, Członkini Komendy ds. promocji i biura Hufca – 

od 24.10.2015; 

• hm. Emilia Owoc, Członkini Komendy ds. pracy z kadrą – od 

09.05.2017-19.10.2019. 

 

hm. Bartosz Zawisza, Komendant Hufca 

W opisywanym okresie dh Komendant na bieżąco kierował działalnością 

Hufca. Kierując pracą Komendy Hufca zwoływał jej posiedzenia. W trakcie funkcjo-

nowania obecnej KRH jednorazowo jej członek uczestniczył w posiedzeniu Ko-

mendy. Zauważono wtedy brak protokołowania posiedzeń oraz brak stałości 

w zwoływaniu posiedzeń. 

Komendant systematycznie wydawał rozkazy, gdzie mianował i zwalniał 

funkcyjnych hufca, przyznawał stopnie instruktorskie oraz zaliczał służbę instruk-

torską. Równocześnie był w stałym kontakcie z władzami chorągwi, m.in. poprzez 

pełnienie funkcji z-cy Komendanta Chorągwi.  

Komendant Hufca wypełniał obowiązki reprezentacyjne oraz nadzorcze zwią-

zane z realizacją porozumień zawartych z innymi organizacjami. Poprzez powoła-

nie zespołu programowego hufca oraz zespołu pracy z kadrą koordynował realiza-

cję programu rozwoju hufca i strategii ZHP. 

Podczas pełnionej funkcji dh Zawisza starał się działać zgodnie z obowiązują-

cymi w ZHP instrukcjami i regulaminami, jednak na tym polu zdarzały się potknięcia 

jak kwestia zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca na dzień 29 czerwca 2018 r. 

w celu wyboru reprezentantów na Zjazd Chorągwi.  

Trzeba także zaznaczyć, że Komendant był odpowiedzialny za realizację 

uchwał zjazdowych hufca. Zrealizowano większość z nich, jednak połowicznie 

wprowadzono uchwałę dotyczącą zwolnienia z obowiązku opłacania hufcowej 
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części składek – nie wypełniono formalności na poziomie chorągwi co powoduje, 

że obecnie obowiązująca uchwała komendy L.2/2018 z 20 stycznia 2018 r. nie jest 

w mocy. Komisja Rewizyjna zaleca jak najszybsze zakończenie procesu wdrażania 

uchwały. Równocześnie KRH nie jest w stanie ocenić stopnia realizacji wniosku 

Zjazdu Zwyczajnego z 2015 r. zobowiązującej Komendy do podpisania umów wo-

lontariackich ze wszystkimi czynnymi instruktorami Hufca ZHP Krzeszowice. Kon-

trola biura hufca 22 listopada 2017 r. wykazała brak jakichkolwiek umów pomiędzy 

Komendą a kadrą hufca. Brak ten został uzupełniony, co ukazała kontrola 

z 16 marca 2018 roku, która wykazała zbiór umów wolontariackich podpisanych 

z drużynowymi hufca. 

Dh Komendant w trakcie swojej pracy wpływał na tworzenie wspólnoty hufca. 

Poprzez nadzorowanie oraz sporządzenie wniosków o dotacje i granty wpłynął na 

bardzo dobrą sytuację finansową hufca. 

phm. Agnieszka Kmiecik, Z-cy Komendanta Hufca ds. programu i pracy 

z kadrą 

W okresie od ostatniego zjazdu zwyczajnego hufca dh. Agnieszka była odpo-

wiedzialna za koordynację, nadzór, ocenę i opracowywanie wniosków z realizacji 

hufcowych przedsięwzięć programowych. W latach 2017-2018 nadzorowała pracę 

zespołu programowego hufca. Niestety przez cały okres kadencji nie zdobyto 

w hufcu żadnej Odznaki Kadry Programowej. dh. Agnieszka trzymała pieczę nad 

realizowanymi przedsięwzięciami programowymi hufca. Rok, rocznie odbywał się 

Rajd im. Olgi Małkowskiej. 

Swoją działalnością dh. Agnieszka wspierała organizowane w hufcu formy 

wyjazdowe oraz przedsięwzięcia patriotyczno-rocznicowe. 
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Dh. Agnieszka nawiązała ścisłą współpracę z Centrum Kultury i Sportu w Krze-

szowicach oraz Fundacją Potockich. Niejednokrotnie dh. Agnieszka realizowała za-

dania wykraczające poza jej zakres obowiązków mające wpływ na bieżące funk-

cjonowanie hufca. 

pwd. Maciej Hromek – Zastępca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych 

Dh Maciej pełnił funkcję w okresie 24.10.2015 - 09.05.2017 za który otrzymał 

absolutorium na Zjeździe Sprawozdawczym w 2017 roku. Komisja Rewizyjna Hufca 

nie zmienia pozytywnej oceny pracy dh Macieja. W czasie swojej pracy w Komen-

dzie Hufca dh Maciej odpowiadał m.in. za administrowanie systemu ewidencji har-

cerskiej i prowadzenie strony internetowej hufca. Koordynował zaplecze logi-

styczne imprez hufcowych, przygotowanie i organizację uroczystości patriotycz-

nych, a także odpowiadał za poczet sztandarowy hufca. 

pwd. Wojciech Mitka, Skarbnik Hufca 

W swojej pracy w minionej kadencji dh. Wojciech był odpowiedzialny za ko-

ordynację kampanii 1 %. Odpowiadał za właściwe gospodarowanie środkami pie-

niężnymi. Przeprowadzona z początkiem 2019 r. kontrola ściągalności składek nie 

wykazała żadnych uchybień. 

Na podstawie ustnych opinii uzyskiwanych z chorągwi można uznać, że 

sprawy finansowe hufca były prowadzone bez zastrzeżeń. 

phm. Joanna Dudek, Członkini Komendy ds. promocji i biura Hufca 

Jednym z zadań dh. Joanny w ocenianej kadencji była koordynacja pracy Ze-

społu Promocji Hufca. Równocześnie była odpowiedzialna za prowadzenie biura 

hufca, wydawania rozkazów, sporządzania kwartalnych sprawozdań do KCH itp. 
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W wydawanych rozkazach komendanta hufca można dostrzec błędy, m.in. powta-

rzanie wcześniej opublikowanych decyzji, czy braki w publikowaniu rozkazów jed-

nostek nadrzędnych dotyczących działalności hufca i jego instruktorów. W wyniku 

przeprowadzonych dwóch kontroli biura hufca ujawniono szereg uchybień. Zale-

cenia pokontrolne były niezwłocznie wdrażane. 

hm. Emilia Owoc, Członkini Komendy ds. pracy z kadrą 

Od momentu wejścia dh. Emilii do Komendy Hufca nadzorowała ona pracę 

zespołu pracy z Kadrą, działania Komisji Stopni Instruktorskich oraz działalność Krę-

gów Instruktorskich. Do sztandarowych działań należała organizacja kursu prze-

wodnickiego oraz kursu drużynowych harcerskich, nierealizowanych od kilku lat 

w naszym hufcu. W okresie działalności dh. Emilii zdobyto jedną Brązową i jedną 

Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej. 

Dh. Emilia za pomocą Zespołu Pracy z Kadrą rozpoczęła systematyczną kon-

trolę jednostek hufca pod kontem działalności programowej i metodycznej, w tym 

stały monitoring planów pracy poszczególnych jednostek hufca. 

Mimo podjętych działań kształceniowych nie udało się doprowadzić do po-

wstania hufcowego bądź między hufcowego zespołu kadry kształcącej. 

 
Część II – wniosek w sprawie absolutorium 

Mając na względzie powyższe, Komisja Rewizyjna Hufca wnioskuje do 
Zjazdu o udzielenie absolutorium: 

hm. Bartosz Zawisza, Komendantowi Hufca – za okres 24.10.2015-19.10.2019 

phm. Agnieszka Kmiecik, Z-cy Komendanta Hufca ds. programu i pracy z ka-

drą – za okres 24.10.2015-09.05.2017 
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phm. Agnieszka Kmiecik, Z-cy Komendanta Hufca ds. programowych – za 

okres 09.05.2017-19.10.2019 

pwd. Maciej Hromek – Zastępca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych – 

za okres 24.10.2015-09.05.2017 

pwd. Wojciech Mitka, Skarbnikowi Hufca – za okres 24.10.2015-19.10.2019 

phm. Joanna Dudek, Członkini Komendy ds. promocji i biura Hufca – za 

okres 24.10.2015-19.10.2019 

hm. Emilia Owoc, Członkini Komendy ds. pracy z kadrą – za okres 

09.05.2017-19.10.2019 

Liczymy, że przyznane przez Zjazd absolutorium przyczyni się do bardziej 
aktywnej, zdeterminowanej i zorientowanej na cele służby instruktorów naszego 
hufca. 

(-) 
hm. Tomasz Owoc 

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej Hufca 

 


