Związek Harcerstwa Polskiego
Komisja Rewizyjna
Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta

Kraków 3.09.2015 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta
za okres 12.11.2013 r. – 3.09.2015 r.
1. Komisja została wybrana na zjeździe zwyczajnym hufca 24.09.2011 r. i
ukonstytuowała się w następującym składzie:
- hm. Jacek Nawrocki – przewodniczący
- phm. Marzena Zawilińska – z-ca przewodniczącego
- hm. Małgorzata Janczur - sekretarz
- phm. Grzegorz Fita
- phm. Radosław Omieciński
W ciągu omawianego okresu nie nastąpiły zmiany w składzie komisji.
2. Działalność komisji w okresie od 12.11.2013 – 31.12.2014 r.
2.1. W omawianym okresie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej Hufca –
3.04.2014 i 22.12.14 r. Na posiedzeniu w dniu 3.04.14 r. podsumowano realizację planu
na 2013 r. oraz opracowano i przyjęto plan pracy komisji za 2014; 22.12.2014 r.
podsumowano realizację zadań na 2014 r., opracowano i przyjęto plan pracy komisji na
2015 r.
2.2. W czerwcu 2014 r. przeprowadzona została kontrola opłacania składek członkowskich
przez hm. Jacka Nawrockiego. Zasięgnięto opinii skarbnika chorągwi o stanie
finansowym hufca - ocena była pozytywna.
2.3. W 2014 r. odbyła się wizytacja obozu letniego organizowanego przez Szczep „Orogen”
na terenie bazy Hufca ZHP Rydułtowy w Jeleśni. Kontrolowali hm. Jacek Nawrocki wraz
ze skarbnikiem hufca phm. Markiem Balonem. Wyniki kontroli wskazują na postęp w
organizacji samego obozu, oraz większe zaawansowanie prac pionierskich w
konstruowaniu wyposażenia obozu. Większe zaangażowanie kadry w pracę programową
pod kierunkiem komendantki szczepu w porównaniu z obozem z poprzedniego roku
uwidacznia prawidłowy rozwój szczepu.
2.4. Wyniki kontroli sprzętu będącego w dyspozycji Harcerskiego Zespołu Ratowniczego
wykazały brak jednego fantomu. Okazało się, że sprzęt został wypożyczony, ale brak
rewersu a nawet wiedzy, kto ten sprzęt wypożyczył. Komendant Hufca udzielił nagany
poprzedniej szefowej zespołu pwd. Karolinie Ciastoń. Niestety stwierdzono także brak
protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu HZR przy przekazywaniu sprzętu, co utrudnia
prawidłowe rozliczenie odpowiedzialnych osób.
2.5. Phm. Marzena Zawilińska uczestniczyła w szkoleniu i spotkaniu ChKR przed zjazdem Chorągwi
Krakowskiej.

3. Działalność komisji od 1.01.2015 r. do 3.09.2015 r.
3.1. W omawianym okresie odbyły się jedno posiedzenia całego składu Komisji Rewizyjnej
Hufca w dniu 3.09.2015 r.
3.2. Zakończono kompleksową ocenę szczepu „Unia” kierowanego przez phm. Michała
Pańszczyka, skarbnik phm. Beata Kobos. Wizytację przeprowadziła hm. Małgorzata
Janczur. Wyniki wskazują na prawidłowy rozwój środowiska, rozwój kadry oraz pracę
wychowawczą. W okresie obozu letniego planowane było przekazanie funkcji
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komendanta szczepu, wybór nowego komendanta pwd. Michała Trestkę dokonała rada
szczepu już po obozie.
3.3. W kwietniu 2015 r. hm. Małgorzata Janczur i hm. Jacek Nawrocki uczestniczyli wraz z
przedstawicielami komendy hufca w rozwiązaniu problemów z wyborem i przekazaniem
funkcji komendanta Szczepu Bartoszowcy, biorąc udział w kilku spotkaniach
instruktorów z tego szczepu. W związku z rezygnacją hm. Zbigniewa Babiucha z funkcji
komendanta szczepu przedstawiciele komisji dopilnowywali prawidłowego i zgodnego z
przepisami wyboru nowego komendanta, oraz przekazania funkcji i sprzętu.
Utrudnieniem w wyborze komendanta był brak konstytucji szczepu, która uściślałaby
listę instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie, mających prawo wyboru
komendanta.
Przy przekazywaniu sprzętu Szczepu Baroszowcy w spisie sprzętu z natury uczestniczył
phm. Radosław Omieciński
3.4. W 2015 r. członkowie komisji nie uczestniczyli w wizytacjach Akcji Zimowej i Letniej
organizowanej przez jednostki naszego hufca.
3.5 Na posiedzeniu w dniu 3.09.2015 r. przeanalizowano i przyjęto sprawozdania
komendanta hufca oraz poszczególnych członków komendy oraz sformułowano wniosek
w sprawie absolutorium dla komendanta i poszczególnych członków komendy. Wniosek
ten, ze względu na nieobecność przewodniczącego HKR na zjeździe przedstawi hm.
Małgorzata Janczur.
Również na posiedzeniu w dniu 3.09.2015 r. przeanalizowano realizację planu komisji na
2015 r i opracowano sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP
Kraków Nowa Huta celem przedłożenia na najbliższym zjeździe zwyczajnym hufca.
W ciągu całego omawianego okresu hm. Jacek Nawrocki lub phm. Marzena Zawilińska
uczestniczyli w wybranych posiedzeniach komendy hufca oraz rady hufca. Niestety nie
wszystkie zadania planowane do wykonania przez członków komisji w omawianym okresie
zostały zrealizowane. Spowodowane to było większym zaangażowaniem niektórych
członków komisji w pracę zawodową. Phm. Marzena Zawilińska była nieobecna w ciągu
tygodnia w Krakowie przez okres roku, ponieważ odbywała staż w Lasach Państwowych w
rejonie Wielunia, angażowała się wtedy w pracę komisji tylko w soboty i niedziele. Również
obciążenie pracą phm. Grzegorza Fity przez dyżury do późnych godzin wieczornych było przyczyną
braku wolnego czasu na pracę w komisji. Natomiast hm. Jacek Nawrocki został zaangażowany
dodatkowo w wymianę studentów z zagranicy, w minionym roku miał kilka zagranicznych wyjazdów
służbowych, oraz opiekował się grupami studentów z zagranicy w Krakowie, co spowodowało
mniejsze zaangażowanie w pracy komisji w ostatnim roku.

Sprawozdanie sporządzono i przyjęto na posiedzeniu komisji w dniu 3.09.2015 r. za okres
kadencji 12.11.2013 – 3.09.2015 r.

Sporządził
hm. Jacek Nawrocki
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