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Ocena działalności Komendanta i Komendy Hufca 
za okres od 20 listopada 2015 do 22 listopada 2019 

oraz wniosek w sprawie absolutorium 
 

 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających z bezpośredniego 

uczestnictwa w działaniach hufca, komendanta i komendy – komisja rewizyjna na podstawie § 33 

Statutu ZHP stwierdza, że zadania postawione przed hufcem, określające go jako terytorialną 

wspólnotę gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych – zostały zrealizowane 

następująco: 

- Zrealizowano zadania w zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, 

drużyn i kręgów 

-  Komenda Hufca corocznie podejmowała działania w zakresie wychowania, kształcenia                          

i wspierania drużynowych i funkcyjnych  

- w zakresie pozyskiwania i motywowania kadry zorganizowano karnawałowy biwak  

instruktorów i funkcyjnych, wycieczki integracyjne, kurs przewodnikowski wraz z kursem 

drużynowych, warsztaty szkoleniowo-integracyjne HarcKreacje, ogólnopolską konferencję 

instruktorską, kurs pierwszej pomocy, warsztaty szkoleniowe, udzielano pochwały                              

i wyrażano podziękowania w rozkazach komendanta hufca,  odznaczano wybitnych 

instruktorów, dofinansowywano różnorodne formy szkoleniowe. 

-  Komenda Hufca poprzez bogaty program oparty na metodyce harcerskiej inicjowała                             

i wzmacniała działania programowe i metodyczne podstawowych jednostek organizacyjnych. 

- w zakresie wspierania gromad, drużyn, kręgów, szczepów w organizowaniu akcji letniej                     

i zimowej corocznie i skutecznie pozyskiwała środki finansowe, w celu objęcia jak największej 

liczby harcerzy i zuchów letnim i zimowym wypoczynkiem. 

- w zakresie koordynacji, nadzoru i systematyczności ocenę podległych jednostek 

organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą 

harcerską Komenda Hufca podejmowała głównie podczas organizowanych cyklicznie odpraw 

kadry instruktorskiej. 

- Komendant i Komenda Hufca starali się systematycznie budować pozytywny, spójny i jasny 

wizerunek hufca w środowisku lokalnym poprzez następujące działania:  współpracę                           

z władzami samorządowymi (wspólna organizacja imprez, udział w uroczystościach 
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patriotycznych, współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Konina ds. organizacji 

pozarządowych)  współpracę z dyrektorami szkół i władzami oświatowymi w zakresie 

funkcjonowania  jednostek harcerskich,  współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi 

(Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, Koniński Bank Żywności, organizacje 

kombatanckie, Fundacją „Podaj dalej”, Stowarzyszeniem Współpracy POLSKA-WSCHÓD, 

Olimpiady Specjalne Wielkopolskie-Konin). 

- Komendant i Komenda Hufca prowadzili aktywne działania zmierzające do pozyskania jak 

największej kwoty środków finansowych z różnych instytucji udzielających dotacji. W okresie 

sprawozdawczym Komenda Hufca otrzymała dotacje do realizacji różnego rodzaju zadań z:  

Gminy Golina,  Gminy Krzymów,  Miasta Konina,  Powiatu Konińskiego,  Wojewody 

Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  Telewizji Polskiej SA – Reklama Dzieciom. 

- Funkcjonowanie Hufca Konin w okresie kadencji (20.11.2015 - 22.11.2019) determinowały 

Program Rozwoju Hufca ZHP Konin na lata 2015-2019 uchwalony przez XX Zjazd Hufca 

20.11.2015 r.,  Strategia rozwoju ZHP przyjęta przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP w 

grudniu 2011 r.  Uchwała XL Zjazdu ZHP nr 12 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Strategii 

ZHP 2025. 

-Praca Komendanta Hufca jest wysoko oceniana przez Komendę Chorągwi. Jest to zasługa 

bogatej, aktywnej i bardzo dobrej pracy całej kadry instruktorskiej hufca oraz zaangażowania ze 

strony sojuszników i przyjaciół harcerstwa. 

Komisja Rewizyjna Hufca ocenia: osiągnięty stan organizacyjny za zadawalający. 

W okresie sprawozdawczym udało się zahamować niewielki spadek liczebny hufca. Hufiec działa 

na terenie 3 powiatów: miasto Konin, powiat koniński i powiat słupecki. W zakresie rozwoju 

liczebnego zamierzenia hufca hamuje brak kadry do pracy w drużynach oraz wzrost składki 

członkowskiej. 
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Oceniając realizację zadań stawianych przed Komendantem Hufca zgodnie z § 53 Statutu ZHP 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Druh hm. Michał Kałużny: 

- właściwie kierował pracą komendy hufca, 

- właściwie kierował bieżącą działalnością hufca, 

- godnie reprezentował hufiec, 

- systematycznie wydawał rozkazy, 

- właściwie i racjonalnie prowadził gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca. 

 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli KRH stwierdza, że Komenda Hufca: 

- systematycznie odbywa posiedzenia przy obecności większości członków komendy, 

- budowała wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych 

- w okresie sprawozdawczym praca przebiegała w sposób planowy na podstawie corocznie 

przyjmowanych planów pracy hufca na rok harcerski 

- zatwierdzała budżet hufca oraz przyjmowała sprawozdania z jego realizacji 

-     tworzyła warunki do realizacji programu rozwoju hufca 

-  wspomagała, koordynowała i nadzorowała pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca 

oraz oceniała ich działalność 

- podejmowała uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy 

- wykonywała inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi 

 

Poszczególni członkowie Komendy Hufca prawidłowo wykonywali przydzielone im zadania i 
obowiązki:  

hm. Ewa Chojnowska – skarbnik hufca, zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych 

 kierowanie pracą Zespołu Organizacyjnego w hufcu 

 pełnienie funkcji skarbnika hufca 

  realizowanie zadań związanych z pozyskiwaniem i racjonalnym wykorzystaniem środków 
finansowych 

 odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie środkami pieniężnymi 

 odpowiedzialność za dokumentację finansową Hufca 
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 nadzorowanie gospodarki finasowo-majątkowej hufca i środowisk 

  wsparcie drużynowych w prowadzeniu akcji naborowych 

   organizacja cyklicznych imprez wspierających drużynowych w realizacji spójnego programu 
drużyny i hufca  

  objęcie harcerską akcją letnią jak największej liczby uczestników 

 

 hm. Tomasz Rybarczyk – zastępca komendanta hufca ds. programowych  

 kierowanie pracą Zespołu Programowego w hufcu 

 poprzez atrakcyjne działania programowe podnoszono jakości pracy gromad i drużyn oraz 
uatrakcyjnienie oferty kierowanej do członków naszej organizacji. 

 realizacja chorągwianych i centralnych propozycji programowych oraz tworzenia własnych 
inicjatyw programowych 

 koordynowanie i podsumowywanie współzawodnictwa gromad i drużyn „Wspinaczka na 
szczyt”; 

 wspomaganie organizacji narad i warsztatów dla kadry instruktorskiej. 

 realizacja programu edukacji ekologicznej „Zielony Hufiec” 

 organizacja obchodów 100-lecia harcerstwa na Ziemi Konińskiej 

 

 hm. Alina Głowacka – członkini komendy hufca 

 kierowanie Hufcowy Zespołem Kadry Kształcącej "KLANGOR" 

 kierowanie Hufcową Komisją Stopni Instruktorskich 

 organizacja warsztatów dla drużynowych i funkcyjnych HarcKreacje 

 organizacja biwaków instruktorskich dla kadry hufca oraz funkcyjnych drużyn i gromad 

 odpowiedzialność za kształcenie w hufcu  

 

 phm. Zofia Błaszczyk – członkini komendy hufca 

 kierowanie pracą Namiestnictwa Zuchowego 

 realizacja zadań wynikających z programu rozwoju hufca 
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 organizacja wielu biwaków, imprez 

 wsparcie, motywowanie i pomoc młodym instruktorom w pracy wychowawczej i programowej 

 

hm. Justyna Hyża-Chmielewska – członkini komendy hufca  

 kierowanie Namiestnictwem Harcerzy i Harcerzy Starszych 

 wspomaganie i koordynację pracy drużyn harcerskich, starszoharcerskich i 
wielopoziomowych Hufca ZHP Konin. 

 zatwierdzanie programów pracy drużyn 

 czynne włączenie się kadry namiestnictwa w organizację HAL 

 utrzymywanie pozytywnego wizerunku ZHP w środowiskach działania drużyn, 

 udział i organizacja imprez cyklicznych 

 

hm. Marcin Osuch – członek komendy hufca 

 kierowanie Namiestnictwem Wędrowniczym 

 koordynowanie Kapitułą Stopni Wędrowniczych  

 organizacja i udział imprez dla pionu wędrowniczego, w tym samodzielne zorganizowanie 
obozu wędrownego 

 

 pwd. Renata Soboń – członkini komendy hufca 

 kierowanie pracą Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku 

 opracowywanie planu pracy i propozycji programowych dla podległych jednostek 
organizacyjnych 

 mobilizowanie harcerzy do zdobywania stopni i sprawności oraz motywowanie kadry 
instruktorskiej NS do podejmowania kształcenia  

 aktywne propagowanie akcji 1% w środowiskach działania, organizowanie akcji zarobkowych. 
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Przedstawiając powyższą ocenę oraz korzystając z uprawnień wynikających z § 54 Statutu 

Związku Harcerstwa Polskiego – Komisja Rewizyjna Hufca przedstawia wniosek o udzielenie 

absolutorium za okres od 20 listopada 2015 do 22 listopada 2019 roku 

1. Komendantowi hufca Druhowi hm. Michałowi Kałużnemu 

2. Skarbnikowi hufca, zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych Druhnie hm. Ewie 

Chojnowskiej 

3.Zastępcy komendanta hufca ds. programowych Druhowi hm. Tomaszowi Rybarczykowi 

4.Członkini komendy hufca Druhnie hm. Alinie Głowackiej 

5. Członkini komendy hufca Druhnie phm. Zofii Błaszczyk 

6. Członkini komendy hufca Druhnie hm. Justynie Hyżej- Chmielewskiej  

7. Członkini komendy hufca Druhnie pwd.Renacie Soboń 

8. Członkowi Komendy Hufca hm. Marcinowi Osuchowi 

Komisja Rewizyjna, opierając się na własnych obserwacjach, jak również po analizie 

sprawozdania z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Koninie 

uzasadnia udzielenie absolutorium druhnom i druhom wyżej wymienionym, iż w ocenie Komisji 

Rewizyjnej prawidłowo wypełniali oni powierzone im obowiązki w okresie kadencji. 

 

 Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Konin 

Konin, dnia  15.11.2019                                                           hm. Aleksandra Tomkowiak 

                                                                                                 hm. Krzysztof Lamprycht 

                                                                                                 hm. Lech Kwiatkowski 

                                                                                                 phm. Natalia Wiatr 

                                                                                                 pwd.  Aneta Strużyńska 


