
Sprawozdanie KRH Ziemi Wolińskiej - Strona 1 z 4 
 

KOMISJA  REWIZYJNA  
 

HUFCA ZIEMI WOLIŃSKIEJ  
 

IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP  
 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
 
 
 
 
Działając na podstawie Statutu ZHP oraz „Regulaminu pracy komisji rewizyjnej 
ZHP”, komisja rewizyjna hufca przedkłada druhnom i druhom: 
 

1. Sprawozdanie ze swej działalności w okresie od 21.11.2015 /zjazd hufca/ 
do dnia 22.10.2017 roku. 

 
Komisja została wybrana na Zjeździe Hufca w dniu 21 listopada 2015 roku w 
składzie: 
przewodnicząca          - hm. Iwona Postulka; 
z-ca przewodniczącej - pwd. Maciej Zając; 
członek                      - phm. Bożena Górska. 
 
W trakcie trwania kadencji w składzie komisji nie nastąpiły żadne zmiany 
personalne. 
W minionym czasie komisja spotkała się na 7 posiedzeniach w celu omówienia 
planu pracy, analizy dokumentacji finansowej hufca za rok 2016, 
przeprowadzenia akcji „Bądź bezpieczny” dotyczącej ewidencji członków ZHP. 
Członkowie komisji uczestniczyli w 2 spotkaniach organizowanych przez Komendę 
Chorągwi, były to wyjazdy szkoleniowe. 
Komisja rewizyjna tylko raz uczestniczyła w spotkaniu komendy hufca natomiast 
zawsze ktoś z członków komisji brał udział w comiesięcznych odprawach 
drużynowych. W miarę możliwości /jeśli tylko informacja jest podana w 
odpowiednim terminie/ uczestniczymy w innych imprezach czy uroczystościach 
drużyn. 
Komisja rewizyjna nie przeprowadzała żadnych kontroli zarówno w podstawowych 
jednostkach jak i nie kontrolowała akcji letniej czy zimowej. 
Na bieżąco współpracujemy ze skarbnikiem hufca w zakresie gospodarki 
finansowej hufca, śledząc celowość wydawanych środków jak i sytuacji w 
drużynach, i właściwego rozliczania pieniędzy a także kontroli wpłacanych 
składek członkowskich. 
Monitorowanie rozliczeń finansowych pozwala nam na wyciągnięcie wniosków, że 
niestety wciąż jest za dużo sytuacji, w których mamy problem z terminowym 
rozliczeniem zaliczek, pieniędzy pozyskanych z innych źródeł i obozów. Taka 
sytuacja nastręcza skarbnikowi dodatkowych obowiązków. Uważamy, że 
drużynowi powinni rzetelniej rozliczać dokumenty finansowe. Należy pamiętać o 
odpowiedzialności jaka spoczywa na każdym, kto ma do czynienia z pieniędzmi. 
Reasumując komisja zrealizowała zadania zapisane w swoim planie pracy za 
wyjątkiem wizytacji w gromadach i drużynach. 
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2. Ocenę działalności komendanta hufca i komendy hufca. 
 
Ocena pracy komendanta i komendy wynika z uczestnictwa członków komisji w 
działaniach jednostek harcerskich, imprezach hufca, informacjach zawartych na 
stronie internetowej hufca tj. rozkazach, uchwałach i protokołach oraz informacji 
umieszczanych przez poszczególne drużyny w mediach społecznościowych. 
Poniższy materiał nie odnosi się do sprawozdań przygotowanych przez 
poszczególne zespoły na zjazd. Uważamy, że po zapoznaniu się uczestników 
zjazdu z materiałami zjazdowymi również komisja będzie mogła odnieść się do 
nich w trakcie dyskusji. 
Nasza ocena ma za zadanie pokazać hufiec takim jakim widzimy go dzisiaj. 
Zgodnie z przepisami ilość rzeczywistą członków ZHP określają zapłacone składki, 
i tu pojawia się pierwszy problem. Mimo posiadanego wykazu nie można 
dokładnie określić liczby zuchów i harcerzy, ponieważ w wielu wypadkach 
przelewy nie potwierdzają kto i za jaki okres dokonał wpłaty. Proponujemy w tym 
zakresie wspólne stworzenie pełnej listy członków drużyny dokonywanej przez 
drużynowego i skarbnika hufca. Taki tok postępowania był też wskazany podczas 
szkolenia w Silnowie – każda wpłata winna zawierać imienny wykaz osób, których 
dotyczy. Brak wykazu powoduje, że nie jesteśmy w stanie zrealizować zapisów 
Uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 roku w sprawie 
podstawowej składki członkowskiej (jak również Uchwały nr 47/XXXVI Rady 
Naczelnej ZHP w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału 
podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień). 
Przypominamy, że Uchwały te stanowią, że nieopłacenie składek w terminie z 
automatu powoduje ustanie członkostwa. 
Do tej kwestii jednoznacznie odnosi się również Uchwała nr 10/XXXVIII 
Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wykładni 
postanowień § 24 pkt 4 Statutu ZHP w związku z postanowieniami § 26 Statutu 
ZHP (utrata członkostwa na skutek nieopłacenia podstawowej składki 
członkowskiej) stanowiąca: 
„Utrata członkostwa ZHP z powodu nieopłacenia podstawowej składki 
członkowskiej w określonym terminie następuje z mocy prawa niezwłocznie po 
upływie określonego terminu na wpłatę podstawowej składki członkowskiej. 
Opublikowanie w rozkazie właściwej osoby kierującej jednostką, do której 
przydział służbowy miała osoba tracąca członkostwo, wykazu osób, których 
członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki 
członkowskiej w określonym terminie, ma charakter jedynie informacyjny.” 
 
Lista gromad, drużyn, kręgów i klubów jest umieszczona na stronie, i może 
stanowić podstawę do naszej dyskusji. Zwracamy uwagę na istnienie 
/przynajmniej w rozkazie/ komisji satysfakcjonowania, której nie ma w wykazie. 
W w/w komisji oraz w komisji historycznej są osoby nie będące członkami 
Związku. Uważamy, że powinny nastąpić zmiany w składzie. 
Zwracamy uwagę, że Statut ZHP dopuszcza pełnienie funkcji przez osoby 
niebędące członkami ZHP tylko w jednym przypadku – skarbnika (hufca, chorągwi, 
ZHP). 
Wszystkie inne funkcje  mogą być pełnione wyłącznie przez członków ZHP. 
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Druhny i Druhowie,  
Mija 2 lata pracy komendy naszego hufca i dzisiaj musimy wspólnie dokonać 
oceny tych działań. Zadanie to nie jest łatwe ponieważ od lat borykamy się z 
brakiem zarówno zuchów, harcerzy jak i instruktorów. Lista instruktorów, którzy 
mają zaliczoną służbę instruktorską i tych, którzy mają pełne prawa wyborcze nie 
jest zbyt bogata i niestety w porównaniu z ubiegłym zjazdem jest krótsza, 
dlaczego? 
Z naszych instruktorskich szeregów ubywają młodzi ludzie a na ich miejsce za 
wyjątkiem 2 osób nikt nie przybył. Od listopada 2015 roku tylko 1 osoba złożyła 
zobowiązanie instruktorskie, 1 otworzyła próbę na stopień przewodnika,2 osoby 
ukończyły kurs przewodnikowski, 3 otworzyły próbę na stopień podharcmistrza / 
informacje na podstawie rozkazów /. 
 
Niepokojące zjawisko dotyczy gromad zuchowych, które zmieniają drużynowych, 
opiekunów a nawet są zawieszane z braku kadry do ich prowadzenia i nic nie 
wskazuje na zmianę na lepsze. 
Komisja nie obwinia komendy za opisane zjawisko ale uważa, że w tej sprawie 
komenda musi podjąć zdecydowane działania i stworzyć program pracy z kadrą 
oraz pozyskiwania instruktorów - inaczej nie dotrwamy do następnego zjazdu jako 
hufiec. 
Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP zobowiązała wszystkie komendy do 
realizacji Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 i opracowanie planów 
operacyjnych hufca, poprzez które Strategia będzie wdrażana. Celem tego 
przedsięwzięcia miał być między innymi rozwój naszej organizacji. 
Taki program czyli tak naprawdę opracowanie  programu rozwoju hufca jest 
zadaniem komendy i to komenda powinna opracować, opublikować i wspólnie ze 
wszystkimi jednostkami organizacyjnym realizować.  
W naszym hufcu nie został przyjęty taki program, działamy doraźnie i akcyjnie. 
 
Zjazd w dniu 21 listopada 2015 roku wybrał Komendę Hufca w składzie: 
 
Komendant  - pwd. Daniel Siwiec 
z-ca komendanta – phm. Bożena Janta-Lipińska 
z-ca komendanta - phm. Agnieszka Smolińska-Gałda 
skarbnik  - hm. Jan Zastawny  
kwatermistrz - hm. Czesław Szelerski 
członek  - pwd. Kacper Jacyno 
członek  - pwd. Tomasz Rychłowski 
która działała do 4 stycznia 2017 roku tj. do momentu złożenia rezygnacji z pracy 
przez dh. phm. Bożenę Janta-Lipińską i dh. pwd. Kacpra Jacyno. 
Uchwałą z dnia 4 stycznia 2017 roku komenda uzupełniła swój skład o dh. pwd. 
Patrycję Zawiszę i dh. pwd. Sebastiana Skrzypka. 
 
W minionym okresie komendant wydał łącznie 26 rozkazów, 3 uchwały, regulamin 
pracy komendanta i komendy hufca. 
Na stronie /tylko dla osób uprawnionych tj. drużynowych, przewodniczących 
komisji itp./ umieszczone są protokoły ze zbiórek drużynowych, które pozwalają 
na bieżące informowanie o tym co się dzieje w drużynach i w hufcu a także o 
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podejmowanych wspólnie decyzjach i planowanych przedsięwzięciach. Informacje 
te są źródłem wiedzy o funkcjonowaniu naszej organizacji, życiu gromad i drużyn. 
 

3. Na podstawie omówionej wyżej ocenie i sytuacji w hufcu, komisja 
rewizyjna hufca wnosi o udzielenie absolutorium za okres: 

 
od 21 listopada 2015 roku do 4 stycznia 2017 roku:  
z-ca komendant    - phm. Bożena Janta-Lipińska; 
członek   - pwd. Kacper Jacyno; 
 
od 21 listopada 2015 do 22 października 2017 roku : 
komendant   - pwd. Daniel Siwiec 
z-ca  komendanta - phm. Agnieszka Smolińska-Gałda 
z-ca komendanta - pwd. Tomasz Rychłowski 
skarbnik   - hm. Jan Zastawny 
kwatermistrz        - hm. Czesław Szelerski 
 
od 4 stycznia 2017 do 22 października 2017 roku: 
członek   - pwd. Patrycja Zawisza 
członek   - pwd. Sebastian Skrzypek 
 
  
 
 
                                                                    Komisja Rewizyjna Hufca 
 
                                                                       hm.  Iwona Postulka 
                                                                       phm. Bożena Górska 
                                                                       pwd.  Maciej Zając 


