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Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2015 r. 

1. Planowane zadania 

a) miesięczny monitoring przekazywania rozliczeń przez hufce 

b) kwartalne kontrole wydziału finansowego KCh 

c) kwartalne monitoringi realizacji budżetu 

d) podział hufców pomiędzy członków KRCh do “opieki” 

e) ocena pracy hufcowych KR 

f) monitorowanie dokumentacji finansowej hufców 

g) inwentaryzacja (KCh, przygotowanie wytycznych dla hufców) 

h) określenie rentowności baz obozowych (w ramach wydzielania ich księgowo) 

i) kontrola kondycji finansowej hufców 

j) kontrole formalno-prawne i merytoryczne przedsięwzięć programowo-

metodycznych 

k) kwartalne monitoringi sytuacji finansowej chorągwi. 

2. Realizacja zadań (na podstawie pkt. 1) 

a) Komisja bazowała na cyklicznej informacji z Wydziału Księgowego, na temat 

przekazywania dokumentacji księgowej i raportów z komend hufców. Z 

komendami, które nie dostarczały terminowo dokumentacji i robiły to 

notorycznie, Komisja kontaktowała się w celu wyjaśnienia sytuacji.  

b) Komisja zrealizowała 3 kontrole w Wydziale Księgowych KCh, odpowiednio I-III 

kw. 2014 r., IV kw. 2014 r., I-II kw. 2015 r. Po wykazaniu wielu nieprawidłowości 

(które były m.in. przyczyną zawieszenia poprzednich władz), Komisja zauważyła 

znaczącą poprawę dokumentacji księgowej, opisów dokumentów księgowych 

oraz kompletności dokumentów księgowych.  

c) Komisja nie monitorowała realizacji budżetu, jedynie bazowała na informacjach 

od Komendanta Chorągwi dotyczących bieżącej sytuacji Chorągwi oraz na 

zestawieniach z Wydziału Księgowego pokazujących wzajemne rozliczenia 

pomiędzy KCh a komendami hufców oraz pokazujących zobowiązania 

zewnętrzne.  

d) Członkowie Komisji podzielili się hufcami (komisjami rewizyjnymi), z którymi 

nawiążą i będą utrzymywać stały kontakt. Niestety z wieloma komisjami 

hufcowymi nie udało się nawiązać kontaktu. Wynikiem pracy członków Komisji 

są roczne oceny działania KRH. 

e) Komisja dokonała oceny pracy na podstawie przyjętych wcześniej Kryteriów 

oceny.  



 

  
  

f) Zadanie było częściowo realizowane poprzez dyżury członków Komisji, udziału 

członków Komisji w audytach hufców (prowadzonych przed zjazdami hufców). 

Komisja spotkała się również z komisjami z 3 hufców. 

g) Komisja skupiła się na problemie 2 hufców, które nie dostarczyły inwentaryzacji 

w 2014 r. Komisja skupiła się też na kwestii stanu majątku w hufcach, m.in. 

podczas akcji letniej, odwiedzając bazy obozowe hufców. Komisja zwróciła 

również KCh uwagę na temat formalnego przekazywania majątku (składników 

majątkowych) podczas zmiany władzy w hufcu. 

h) Niestety, wydzielenie księgowe baz obozowych przez KCh zostało na początku 

roku wstrzymane, co spowodowało że Komisja zostawiła to zadanie do czasu 

realizacji tego zadania przez KCh. 

i) Komisja nie przeprowadziła kontroli kondycji finansowej w hufcach. 

j) Komisja nie przeprowadziła kontroli działań programowo – kształceniowych. 

Członkowie Komisji brali udział w większości form programowych i 

kształceniowych jako organizatorzy albo uczestnicy. 

k) Komisja zrealizowała 2 kontrole monitoringu sytuacji finansowej chorągwi., 

odpowiednio IV kw. 2014r. oraz I kw. 2015r. 


