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I. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I PROMOCJA HUFCA 
 

CHARAKTERYSTYKA HUFCA 
 

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność jednostek 
na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Postomino i Malechowo. Naszą wspólną 
misją jest przygotowanie przy pomocy metody harcerskiej młodych ludzi do roli świadomych obywateli, 
dojrzałych na płaszczyźnie duchowej, społecznej, intelektualnej i fizycznej. Służy temu szereg 
organizowanych przedsięwzięć, ciągle urozmaicanych, poszerzanych o nowe tematy, a także udział 
zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów w różnego rodzaju uroczystościach i akcjach, 
przygotowywanych przez lokalne samorządy, szkoły, instytucje, wojsko, Straż Graniczną oraz inne 
organizacje. Już od blisko siedemdziesięciu lat jesteśmy obecni na harcerskiej mapie Polski i od tego 
czasu wychowujemy pokolenia dzieci i młodzieży. Ten sposób od szeregu lat jest jedyny w swoim 
rodzaju, charakterystyczny tylko dla naszej organizacji, bez wątpienia sprawdzony i skuteczny. 
Prowadzone działania mają swoją specyfikę oraz tożsamość. Ideały służby Bogu, bliźnim i sobie stale 
były obecne od początku, nawet w czasach, które nie sprzyjały popularyzacji wszystkich treści 
harcerskiego wychowania. Ogromnym kapitałem sławieńskiego hufca ZHP są: byli członkowie - którzy w 
dalszym ciągu utożsamiają się z harcerskim krzyżem i w możliwy dla siebie sposób wspierający naszą 
organizację; seniorzy i starszyzna – chcący i potrafiący dzielić się swoją ogromną wiedzą oraz 
doświadczeniem; czynni instruktorzy – na co dzień pełniący społeczną służbę; zuchy, harcerze i 
wędrownicy – osoby, do których kierujemy obecną działalność i którzy stanowią przyszłą kadrę 
wychowawczą; sympatycy – tworzący pozytywną atmosferę wokół hufca i Związku Harcerstwa 
Polskiego. 
 

WŁADZE HUFCA 
 

Komenda: 
 - hm. Barbara Sobczak – komendant hufca, 
 - hm. Anna Cichawa – zastępca ds. programowych, 
 - hm. Ryszard Sobczak – zastępca ds. kształcenia, komendant stanicy harcerskiej, 
 - hm. Jacek Błaszczyk – szef biura, 
 - phm. Barbara Wiech – skarbnik hufca. 
 

Komisja Rewizyjna: 
 - hm. Halina Stasiak – przewodnicząca, 
 - hm. Maria Szewczyk – sekretarz, 
 - phm. Zofia Michałowska – członek. 
 

Inne zespoły powołane do wypełniania zadań statutowych: 
- Komisja Stopni Instruktorskich – przewodnicząca hm. Helena Zawada, 
- Zespół Promocji i Informacji – szef hm. Jacek Błaszczyk, 
- Komisja Historyczna – przewodniczący hm. Stanisław Poprawski, 
- Kapituła Odznaczeń – przewodnicząca phm. Emilia Foryś. 
 

Biuro Komendy Hufca ZHP Sławno mieści się w Sławnie przy ulicy Chopina 11 i czynne jest od 
poniedziałku do piątku. Członkowie komendy pełnią stałe dyżury w ustalonych godzinach. Instruktorzy 
mogą korzystać z wyposażenia biura, tj. z ogólnodostępnych urządzeń i pomieszczeń. 
 

STAN ZORGANIZOWANIA HUFCA 
 

Liczba członków Hufca ZHP Sławno na dzień 31.10.2017 r. to 348 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, 
wędrowników i instruktorów (seniorów) (zgodnie z Ewidencją ZHP). Posiadają oni przydział służbowy 
lub przynależą do następujących jednostek organizacyjnych tworzących nasz hufiec: 
1. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno 
Komendant - hm. Jadwiga Gaweł (do sierpnia 2017 r.) 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy Sławno - hm. Danuta Sikora (od roku 2016) 
Związek drużyn tworzą: 

- 1. Gromada Zuchowa „Świetliki” w Sławnie (dh. Iwona Borowska), 
- 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” w Smardzewie (dh. Anna Batorska), 
- 6. Wielopoziomowa DH „Dzieci Neptuna” w Sławnie (hm. Barbara Sobczak), 
- 33. Pomorska DSH w Sławnie (phm. Joanna Radziwon). 

2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie 
Komendant - hm. Albina Dykas 

3. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo 
Komendant - phm. Anida Rydlichowska 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy Darłowo - hm. Bożena Kupracz  
Związek drużyn tworzą: 

- 13. Darłowska WDH „Szare Szeregi” im. Rudego w Darłowie (phm. Artur Hamerling), 
- 50. Wielopoziomowa DH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy (phm. Anida Rydlichowska). 
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4. Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino  
Komendant - phm. Lilia Stolarek – Bojko 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy Postomino - phm. Anna Wegner 
Związek drużyn tworzą: 

- 3. Wielopoziomowa DH „Promyki” w Pieszczu (pwd. Małgorzata Banasiak), 
- 8. Wielopoziomowa DH „Gryf” w Staniewicach (phm. Emilia Foryś), 
- 25. Wielopoziomowa DH im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie (phm. Anna Wegner), 
- 30. Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie (phm. Lilia Stolarek-Bojko). 

6. Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo 
Komendant - phm. Marek Jarosz (od roku 2016, po rezygnacji hm. Michała Bieleckiego) 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy Malechowo - pwd. Małgorzata Cichecka 
Związek drużyn tworzą: 

- 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu (pwd. Grażyna Jarosz), 
- 11. Drużyna Starszoharcerska im. Henryka Dąbrowskiego w Malechowie (pwd. Julia Lisiecka), 
- 21. Wielopoziomowa DH im. Aleksandra Kamińskiego w Niemicy (pwd. Anna Augustyniak-Sikora), 
- 27. Wielopoziomowa DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu (dh. Sylwia Hutman), 
- 32. Wielopoziomowa DH im. Józefa Wybickiego w Lejkowie (pwd. Żaneta Strzelecka). 

7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie 
Komendant - hm. Jacek Błaszczyk  

 
 

DOKUMENTACJA PRACY KOMENDANTA I  KOMENDY HUFCA 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 zaprotokołowanych odpraw komendy hufca, na których 
zajmowano się m.in.: 
• zatwierdzaniem planów pracy i kształcenia, 
• analizą i oceną pracy kręgów instruktorskich, gromad i drużyn, Związków Drużyn ZHP, 
• zatwierdzaniem wykazów zadań i poleceń, 
• analizą i oceną harcerskiej akcji letniej i zimowej, 
• analizą stanu zorganizowania hufca, 
• zatwierdzaniem regulaminów imprez, 
• podsumowaniem prowadzonych przedsięwzięć programowych, 
• omawianiem spraw dotyczących gospodarowania majątkiem i finansami hufca i jednostek 

organizacyjnych (w tym stopniem pozyskiwania środków z 1%), a także analizą regularności 
opłacania składek członkowskich, 

• analizowaniem poziomu kształcenia kadry. 
W tym okresie do Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP złożono 20 raportów komendanta, zawierających 
między innymi informacje z zakresu: 
• sprawozdań z bieżącej działalności hufca, 
• rozkazy komendanta hufca, 
• wykazy zadań i poleceń, 
• zrealizowanych przedsięwzięć programowych, 
• kontaktów zewnętrznych, 
• planowanych działań, 
• statystyk HAZ, NAL i HAL, 
• artykuły prasowe. 

Wymagane dokumenty były publikowane na stronie internetowej hufca oraz za pomocą usługi dostępnej 
w pakiecie Office 365. 
W latach 2015 (30.11) – 2017 (31.10) odbyło się 21 zbiórek komendantów Związków Drużyn ZHP. 
Komendanci związków drużyn uczestniczyli również w odprawach komendy. Na zbiórkach poruszano 
m.in. następujące tematy: 
• omówienie comiesięcznych Wykazów zadań i poleceń dla drużyn, związków drużyn, kręgów oraz 

komisji, 
• analizowanie i omówienie ważniejszych przedsięwzięć hufca, 
• omówienie stanu przygotowań do harcerskich akcji: letniej i zimowej, 
• analizowanie stanu regularności opłacania składek członkowskich, 
• omówienie materiałów programowych, 
• omówienie bieżących spraw organizacyjnych. 
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W okresie dwuletniej kadencji wydano następującą liczbę rozkazów komendanta, wykazów zadań oraz 
przyjęto ilość uchwał: 
 

Okres 
Liczba  

rozkazów 
Liczba  

rozkazów specjalnych 
Liczba  
uchwał 

Liczba  
wykazów zadań 

XI - XII 2015 2 0 1 2 
I – XII 2016 10 4 5 10 
I - X 2017 9 3 3 8 

Razem 21 7 9 20 
 

Przyjmowane uchwały dotyczyły następujących kwestii: przyjmowania budżetu na kolejny rok, 
przyjmowania form wyróżnienia zwycięskich jednostek turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”, 
ustalania składek zadaniowych, zwołania zjazdu sprawozdawczego. 
 

HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA 
 

Harcerska Akcja Letnia to największe przedsięwzięcie, podczas którego realizuje się wiele ważnych 
zadań harcerskich i kontynuuje śródroczną pracę rejonów i drużyn. Programy HAL mają na uwadze 
sprawy metodyczne, ekologiczne, kulturalne oraz kładą nacisk na aktywny wypoczynek, który ma wpływ 
na rozwój zainteresowań zuchów i harcerzy. Harcerska Akcja Zimowa podobnie jak akcja letnia, 
obejmuje swoim zasięgiem niemal wszystkie jednostki organizacyjne działające na terenie hufca. 
Spośród komendantów Związków Drużyn ZHP oraz członków komendy powoływane są sztaby HAL, NAL i 
HAZ, które opracowują kalendarze imprez i sprawują bezpośredni nadzór nad ich przebiegiem wspólnie 
z członkami Komisji Rewizyjnej. Wszystkie formy zatwierdzane są w komendzie oraz w Kuratorium 
Oświaty. W ramach przygotowania do pełnienia funkcji w czasie trwania HAL proponowane są kursy dla 
instruktorów (wychowawców kolonii i kierowników letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej). Ponadto, komendanci obozów uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Komendę 
Chorągwi ZHP w Szczecinie. Organizowane formy wypoczynku to: imprezy jednodniowe, biwaki, rajdy, 
obozy, zimowiska drużyn oraz zgrupowania obozów. Środowiska harcerskie uczestniczą również w 
różnorodnych biwakach i rajdach tematycznych, organizowanych przez drużyny, Związki Drużyn ZHP 
oraz Komendę Hufca ZHP im. WOP. 
Łączną liczbę osób, które wzięły udział w akcjach letnich i zimowych sławieńskiego Hufca ZHP w latach 
2016-2017 przedstawia poniższa tabela: 
 

Forma 2016 2017 
HAZ 144 121 
HAL 759 947 
NAL  189 118 

Razem 1092 1186 
Łącznie wszystkie formy 2278 

 

OCENA WIZERUNKOWA I PROMOCJA HUFCA 
 

Za promowanie działań programowych hufca oraz kreowanie jego wizerunku odpowiada między innymi 
Zespół Promocji i Informacji. W skład zespołu wchodzą: hm. Jacek Błaszczyk – szef zespołu, hm. Anna 
Cichawa, hm. Jadwiga Gaweł (do sierpnia 2017 r.), phm. Michał Motyl i phm. Joanna Radziwon. Zespół 
działa na następujących płaszczyznach: 
- internet 
Celem dotarcia do większej grupy harcerzy i sympatyków organizacji stworzono stronę internetową 
hufca (www.slawno.zhp.pl), którą od samego początku administruje phm. Michał Motyl. Serwis zawiera 
najważniejsze informacje z życia hufca, funkcjonuje zgodnie z regulaminem stron internetowych ZHP. 
Jest aktualizowany na bieżąco. Wsparciu obrazu harcerstwa służą również informacje zamieszczane na 
stronach internetowych drużyn, szkół oraz w serwisach samorządów. Hufiec ZHP Sławno posiada także 
swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Instruktorem odpowiedzialnym za administrację 
portalu jest szef Biura KH ZHP Sławno.  
- prasa 
Komenda Hufca ZHP Sławno, promując działania harcerskie, współpracuje ze środkami masowego 
przekazu i przekazuje na bieżąco sprawozdania z imprez lub zaprasza dziennikarzy na organizowane 
przedsięwzięcia. Informacje ukazywały się między innymi w: „Obserwatorze Lokalnym”, „Głosie 
Koszalińskim”, „Szepcie Postomina”, „Harcerskich Barwach Czasu”, „Dzienniku Bałtyckim”, „Wybrzeżu 
Środkowym”, „Kwartalniku Malechowskim”. W okresie sprawozdawczym ukazało się kilkaset artykułów, 
które są archiwizowane i udostępniane zainteresowanym.  
- inne 
Dzięki stabilnej sytuacji finansowej Hufiec ZHP Sławno ma możliwość wykonywania różnorodnych 
materiałów oraz gadżetów reklamowych, które w doskonały sposób propagują działania Związku 
Harcerstwa Polskiego i naszego środowiska. Na potrzeby imprez przygotowywane są między innymi 
broszury tematyczne, ulotki, plakietki okolicznościowe, koszulki, kubki, teczki, banery, grawertony, 
rytografy i statuetki. Do ich przygotowania wykorzystywane są materiały zawarte w Repozytorium ZHP, 
służące spójnej identyfikacji wizualnej. 
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WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA 
 

Hufiec ZHP Sławno prowadzi aktywną współpracę władzami samorządowymi, oświatowymi, Strażą 
Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie, 
Państwową Inspekcją Pracy w Koszalinie oraz innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu 
Sławno.  
Do najważniejszych należą stałe kontakty z dyrekcjami szkół, które głównie mają na celu wspieranie 
działań drużynowych w ich pracy wychowawczej i tworzenie przychylnego klimatu dla działalności 
harcerstwa w placówkach oświatowych.  
Kontakty z władzami samorządowymi ocenić należy pozytywnie. Opierają się one na wzajemnej i 
partnerskiej współpracy przy przygotowaniu oraz zabezpieczaniu logistycznym różnorodnych imprez i 
świąt państwowych. Komendant hufca i wyznaczeni instruktorzy biorą udział w odprawach sztabów 
organizacyjnych, m.in.: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, 
Dnia Sybiraka, Dnia Papieskiego, Festiwalu Orkiestr Dętych, Dni Sławna, „Biegu Święców” i innych. Jako 
członkowie ZHP bierzemy również udział w uroczystych sesjach rad miast i gmin. 
Ważnym elementem wzmacniającym pozytywną opinię o naszym środowisku jest współpraca z 
organizacjami kombatanckimi i stowarzyszeniami o charakterze turystycznym oraz historycznym. 
Uczestnicząc w okolicznościowych uroczystościach lub przedsięwzięciach stowarzyszeń, zachęcamy 
dzieci i młodzież do poznawania historii oraz tradycji, zdobywania wiedzy i rozwijania kultury 
fizycznej. 

 

II. PROGRAM I PRACA Z KADRĄ 
 

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 
 

Wybrane przedsięwzięcia programowe organizowane w latach 2015-2017 na szczeblu hufca, Związków 
Drużyn ZHP i podstawowych jednostek /na podstawie informacji przesłanych na stronę internetową 
hufca/. 
Rok 2015 
XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno 
27.11.2015 r. w Domu Harcerza obradował XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego zadaniem było 
podsumowanie czteroletniej kadencji dotychczasowych władz statutowych oraz wybór nowych. 
Ustępujący komendant hm. Ryszard Sobczak przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań za lata 2011-
2015. Następnie dokonano wyboru nowego komendanta i na jego wniosek członków komendy, a także 
wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie na funkcję komendanta wybrano hm. Barbarę 
Sobczak. W skład komendy weszli: hm. Ryszard Sobczak, hm. Anna Cichawa, phm. Barbara Wiech i hm. 
Jacek Błaszczyk. Do Komisji Rewizyjnej powołano: hm. Halinę Stasiak – przewodnicząca, hm. Marię 
Szewczyk i phm. Zofię Michałowską. 
Andrzejki ZD ZHP Miasta i Gminy Sławno 
30 listopada odbyło się andrzejkowe spotkanie zuchów, harcerzy i instruktorów ZD ZHP. Pląsy, zabawy i 
wróżby to program ciekawej zbiórki, którą przygotował i z pomocą drużynowych przeprowadził śp. dh 
hm. Mariusz Burda. 
I ty możesz zostać Mikołajem 
18. Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich z Dąbek (ZD ZHP Miasta i Gminy Darłowo) włączyła się 
do akcji zbiórki darów dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Koszalinie. „Harcerska paczka”, 
którą w dniu 07.12.2015 r. od harcerzy odebrała p. Marzena Chochla, zawierała nie tylko potrzebne 
artykuły, ale także świąteczne życzenia. 
Wigilia instruktorska 
W dniu 18 grudnia 2015 r. zorganizowano wigilię w Domu Harcerza. Na świąteczną uroczystość przybyli 
drużynowi, członkowie kręgów „Darłowianie”, „Sami Swoi”, „Wiarusy” oraz zaproszeni goście. 
Ogień z Betlejem 
21.12.2015 r. zuchy i harcerze zakończyli akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Ogień z 
Groty Narodzenia Pańskiego trafił do wielu urzędów, placówek oświatowych, instytucji i firm, redakcji 
gazet, kościołów oraz do mieszkańców powiatu. 
Rok 2016 
Konkurs świąteczny - podsumowanie 
Konkurs świąteczny był skierowany do zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Zadaniem uczestników 
było własnoręczne wykonanie majsterki na ozdobę choinkową, kartki świątecznej i napisanie 
bożonarodzeniowej gawędy. Prace stanowiły wspaniałą dekorację, którą można było podziwiać podczas 
grudniowej wigilii instruktorskiej. 
Harcerskie grosiki dla Kamila 
W lutym członkowie sławieńskiego Hufca ZHP zainaugurowali kolejną edycję akcji, której celem było 
zebranie środków finansowych dla chorego dziecka. W roku 2016 zuchy, harcerze i instruktorzy wsparli 
trzyletniego Kamila Bronisza z Karwic. 
Mistrzostwa hufca w Ostrowcu 
W dniach 10-11 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 
odbyły się Mistrzostwa Hufca ZHP Sławno w drużynowym tenisie stołowym oraz w unihokeju. 
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Nocne harce z Kopernikiem 
19 lutego harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki oraz zuchy z 3. 
Gromady Zuchowej „Słoneczna Gromada” oraz Próbnej Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w 
Ostrowcu wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, aby przybliżyć zebranym osiągnięcia naukowe 
wybitnego astronoma – Mikołaja Kopernika – patrona Zespołu Szkół w Ostrowcu. 
Dzień braterstwa 
22 lutego na uroczystej zbiórce zebrali się instruktorzy hufca, aby uczestniczyć w radosnym święcie – 
Dniu Myśli Braterskiej. Listy Gratulacyjne Naczelnika ZHP wręczono druhnom: phm. Emilii Foryś, hm. 
Bożenie Kupracz i pwd. Julii Lisieckiej. Tytułem „Instruktora Roku” uhonorowano phm. Emilię Foryś i 
hm. Bożenę Kupracz. 
Imieniny zucha 
Raz na cztery lata - 29 lutego – wszystkie zuchy mają swoje święto. Z tej okazji najmłodsi członkowie 
50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy zorganizowali dla 
społeczności szkolnej prawdziwe imieniny z przepysznymi słodkościami, życzeniami i odśpiewaniem 
tradycyjnych „100 lat”. 
Zimowe konkursy 
W marcu podsumowano trwające od stycznia do lutego konkursy tematyczne – zadania specjalne 
turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”. Zuchy wykonywały zabawkę z surowców wtórnych, natomiast 
harcerze przedstawiali zimę za pomocą fotografii. 
Żołnierze Wyklęci 
5 marca reprezentacja hufca w składzie: 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Wilki Morskie” ze Smardzewa, 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” z 
Darłowa, 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz 33. 
Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej ze Sławna wzięli udział w miejskich uroczystościach 
upamiętniających żołnierzy, którzy nie złożyli broni w roku 1945 – „Żołnierzy Niezłomnych”. 
Turniej sportowców 
18 marca 2016 r. do sali sławieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przybyło ponad stu zuchów i 
harcerzy, aby wziąć udział w organizowanym od wielu lat Turnieju sportowym Hufca ZHP Sławno. W 
zawodach uczestniczyło dwanaście reprezentacji, w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzców 
uhonorowano okazałymi pucharami i dyplomami „Mistrzów sportu”. 
Czy znasz stolicę powiatu? 
„Ten gród nad Wieprzą setki lat leży...” – pod takim hasłem 1 kwietnia odbyła się gra terenowa Związku 
Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno. Udział w niej wzięli członkowie: 1. Gromady Zuchowej „Świetliki”, 
5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie”, 6. Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Dzieci Neptuna”, 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej oraz patrole z 
nowopowstających jednostek „Pszczółki” i „Amazonki”. 
Wiosenne czarowanie 
W dniach 14-17.04.2016 r. reprezentacja muzyczna Hufca ZHP Sławno złożona z członków 13. 
Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” im. Rudego z Darłowa oraz 27. 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca wzięła udział w 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne czarowanie” w Legionowie. Harcerze 
„wyśpiewali” tam trzecie miejsce. 
Zbiórka „biszkoptów” 
25 kwietnia w Zespole Szkół w Pieszczu, gdzie pod wodzą pwd. Małgorzaty Banasiak zawiązuje się nowa 
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska, odbyła się kolejna zbiórka przygotowująca kandydatów do 
członkostwa w drużynie. Zajęcia na niej poprowadził między innymi dh hm. Ryszard Sobczak. 
Moja mała Ojczyzna 
3 maja harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu uczcili 
rocznicę uchwalenia Konstytucji biało-czerwonym rajdem rowerowym pod nazwą „Moja mała 
Ojczyzna”. Uczestnicy majówki poznawali nie tylko historię, ale również ciekawe zakątki gminy 
Malechowo.  

XX Bieg Święców 
14 maja 2016 r. członkowie 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ze Smardzewa, 27. 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Ostrowca i 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej ze 
Sławna we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” ze Sławna pełnili 
służbę zabezpieczającą XX Bieg Święców – miejską imprezę sportową zorganizowaną w ramach 
obchodów Dni Sławna. 
50. WDH w Kłodawie i Toruniu 
24 maja zuchy i harcerze z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z 
Kopnicy udali się na dwudniową wycieczkę do Kłodawy i Torunia. W Kłodawie zwiedzali między innymi 
kopalnię soli, a w Toruniu – planetarium i wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Orbitarium. 
Zwiedzili zamek krzyżacki, poznali toruńskie legendy i odwiedzili dom Mikołaja Kopernika. 
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IX Zlot Hufca Sławno 
„Na zdrowo” to temat przewodni IX Zlotu Hufca ZHP Sławno, który odbył się w Stanicy Harcerskiej 
„Leśna Polana” w Jarosławcu w dniach 27-29.05.2016 r. Na zbiórce podsumowującej roczną pracę 
gromad i drużyn spotkało się 190 zuchów, harcerzy i instruktorów. W trakcie trwania zlotu 
podsumowano turniej „Mistrzowskiej drużyny Hufca ZHP Sławno” (miano mistrzów zdobyła 27. 
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu) oraz zorganizowano XIX Festiwal 
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. 
Uczymy się ratować 
W dniach 18-19 czerwca 2016 r. w Domu Harcerza w Sławnie odbył się kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej poprowadzony przez instruktora ZHP i koordynatora regionalnego Grupy Ratownictwa 
Medycznego ze Słupska – druha Stanisława Szarka. Zajęcia podsumowano egzaminem, na podstawie 
którego 14 uczestników – harcerzy, instruktorów i osób niezrzeszonych - uzyskało zaświadczenia 
potwierdzające zdobycie stosownej wiedzy i umiejętności. 
Bezpieczny pobyt nad Bałtykiem 
W dniach 18-23.07 na Zgrupowaniu Obozów Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w 
Jarosławcu odbył się konkurs plastyczny zorganizowany wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Sławnie. Jego głównym celem była promocja wśród wypoczywających zdrowego 
stylu życia oraz zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. 
63 dni chwały 
O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia – pamiętali członkowie 5. Środowiskowej 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” ze Smardzewa. Wspólnie z komendantem stanicy 
w Jarosławcu hm. Ryszardem Sobczakiem oraz drużynową Anną Batorską przeszli ulicami miasta, 
rozdając Sławna okolicznościowe ulotki. 
Wyzwalali kolory 
W dniach 09-11 września 2016 r. reprezentanci hufca – członkowie 6. Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i 27. Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Zdobywcy” z Zespołu Szkół w Ostrowcu – wzięli udział w Zlocie Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP pn. „Wyzwolić kolory”, który odbył się w Świnoujściu. 
Msza mundurowych 
18 września w kościele p.w. WNMP w Sławnie celebrowano mszę w intencji służb mundurowych. Poczet 
sztandarowy hufca wystawiła 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa. W uroczystości 
wzięli udział członkowie komendy oraz kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i „Wiarusy”, a także drużyn: 
7. GZ „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 6. WDH „Dzieci Neptuna” ze Sławna, 27. WDH im. Jerzego 
Kukuczki z Ostrowca i 50. WDH im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy. 
Harcerski Start 
Inauguracja roku harcerskiego 2016/2017 odbyła się 30 września w Domu Harcerza i zgromadziła blisko 
200 zuchów, harcerzy i instruktorów. Zbiórkę rozpoczęto uroczystym apelem, po którym jej uczestnicy 
udali się na Cmentarz Komunalny w Sławnie, aby oddać hołd poległym harcerzom z Grodna. Po 
powrocie wszyscy posilili się grochówką oraz wzięli udział w loterii fantowej, w której główną nagrodą 
był ufundowany przez KH ZHP rower górski – trafił on do druhny Zuzanny Matyjasek z 30. Gromady 
Zuchowej „Szumiące Muszelki” z Postomina. 
II Przegląd Piosenki Religijnej 
18 października 2016 r. w Domu Harcerza po raz drugi zorganizowano Przegląd Piosenki Religijnej, 
który uświetnił Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Uczestnicy 
prezentowali utwory w trzech kategoriach – zuchy, harcerze i harcerze starsi. 
Festiwal Piosenki Niepokornej 
27 października harcerze z 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” oraz 
27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Niepokornej w Szczecinie. Wśród solistów młodzieżowych zwyciężyła dh. Oliwia Michalak z 
darłowskiej „Trzynastki”, a miejsce trzecie wywalczyła dh. Karolina z drużyny im. Jerzego Kukuczki. 
Narodowe Święto Niepodległości 
11 listopada członkowie komendy, instruktorzy z 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz harcerze 
wzięli udział w powiatowych obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się mszą św. 
Uczestnicy uroczystości udali się na Cmentarz Komunalny pod Pomnik Poległych Żołnierzy, gdzie złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Wartę honorową pełnili harcerze z 5. Środowiskowej WDH „Wilki 
Morskie” ze Smardzewa oraz harcerze starsi ze Sławna. 
Dopalaczom stanowcze nie! 
16 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie wręczono nagrody zwycięzcom 
konkursu plastycznego pn. „Stop dopalaczom”, którego organizatorami byli: Komenda Hufca ZHP w 
Sławnie, 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie. 
Patronat nad tym wspólnym przedsięwzięciem ZHP i „Sanepidu” objęła redakcja „Obserwatora 
Lokalnego”. 
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XIV Rajd Niepodległości 
W dniach 18-19.11 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 27. Wielopoziomowa DH 
„Zdobywcy” wspólnie z komendą hufca zorganizowała czternastą edycję Rajdu Niepodległości. Udział w 
patriotycznej imprezie wzięły gromady i drużyny ze Związków Drużyn ZHP miast i gmin Sławno, Darłowo 
oraz Malechowo. 
W poszukiwaniu pasji i zainteresowań 
W dniach 25-26.11 w Zespole Szkół w Pieszczu spotkały się jednostki organizacyjne Związku Drużyn ZHP 
Gminy Postomino na biwaku, którego organizatorem była Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
„Promyki” z Pieszcza. Uczestnicy rajdu prezentowali swoje zainteresowania. 
BŚP – „Odważnie twórzmy pokój” 
20 grudnia zuchy i harcerze udali się do szkół, urzędów, instytucji, służb mundurowych, firm i 
kościołów przekazując życzenia świąteczne i ofiarując Betlejemskie Światło pokoju. W parafialnych 
kościołach odprawiono msze, w czasie których członkowie ZHP uroczyście przekazywali symbol narodzin 
Jezusa mieszkańcom swoich miejscowości. 
Wigilia instruktorska 
W dniu 21 grudnia w Domu Harcerza spotkali się instruktorzy hufca na wigilijnej zbiórce, której 
towarzyszyło Światło z Betlejem. Spotkanie swoim występem uświetnili uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej ze Sławna. 
Rok 2017 
„Leć kolędo, leć” 
20 stycznia 2017 r. II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” przygotował w Domu Harcerza w Sławnie 
„Wieczór kolęd i pastorałek”. W noworocznym spotkaniu wzięli udział członkowie komendy oraz Kręgu 
Instruktorskiego „Sami Swoi”. 
Konkursy zimowe 
„Zima w moich oczach” i „Uroki zimy” to styczniowe propozycje skierowane do zuchów, harcerzy i 
harcerzy starszych – członków jednostek realizujących zadanie specjalne turnieju „Mistrzowie Hufca 
ZHP Sławno”. 
Dzień Myśli Braterskiej 
22 lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyła się uroczysta zbiórka, w której oprócz kadry naszego 
hufca udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych. Instruktorom pełniącym funkcje 
drużynowych wręczono „Listy gratulacyjne” Starosty Sławieńskiego, burmistrzów Sławna i Darłowa oraz 
wójtów gmin – Sławno, Darłowo, Postomino i Malechowo. Wyróżnienie „Instruktor Roku” otrzymały: 
phm. Lilia Stolarek-Bojko i phm. Anida Rydlichowska. 
Sportowe zmagania mistrzów 
24 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja hufcowego turnieju sportowego, w której udział wzięło 15 
ośmioosobowych zastępów z gromad i drużyn. W czasie apelu dh. pwd. Grażyna Jarosz została 
uhonorowana Listem Naczelnika ZHP przyznawanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 
Promujemy 700-lecie Sławna 
9 maja reprezentacja hufca – 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze 
Smardzewa wspólnie z drużynową dh. Anną Batorską oraz dh. hm. Jackiem Błaszczykiem – 
przeprowadziła akcję promującą obchody 700-lecia Miasta Sławna. Członkowie drużyny kolportowali 
okolicznościowe ulotki zachęcające mieszkańców do wspólnego świętowania jubileuszu stolicy powiatu. 
Jubileusz Sławna 
W maju uczestniczyliśmy w wielu ciekawych wydarzeniach związanych z jubileuszem 700-leca nadania 
praw miejskich grodowi nad Wieprzą: roznoszeniu ulotek promocyjnych, zabezpieczaniu Biegu Święców, 
organizacji Miasteczka Jubileuszowego i miejskiej gry terenowej pn. „Przeprawa śladami Racibora”, 
udział w historycznym korowodzie i pełnieniu służby porządkowej w 49. Festiwalu Orkiestr Dętych. 
Światowy Dzień Krwiodawcy 
14 czerwca harcerze z 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa przy współpracy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (p. Magdalena Skrzeczkowska) i Komendy Hufca ZHP 
Sławno rozdawali mieszkańcom Sławna ulotki edukacyjne dotyczące oddawania krwi i zachęcające do 
zasilania zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi. 
W grodzie nad Wieprzą 
W dniach 16-18 czerwca w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu odbył się X Jubileuszowy 
Zlot Hufca ZHP Sławno, który swoim tematem nawiązywał do obchodów 700-lecia Sławna. Na ognisku 
gromady i drużyny prezentowały swoją obrzędowość i osiągnięte sukcesy w mijającym roku. Ogłoszono 
także wyniki turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” – tegorocznymi mistrzami zostało aż 6 jednostek. 
W czasie trwania zlotu odbył się także XX Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”, na którym 
zuchy i harcerze wykonywali między innymi piosenki o Sławnie. Jubileuszowy zlot odwiedziły dwie 
ciekawe osoby – panowie Mirosław Kopowski oraz Adam Bryl, którzy przedstawili uczestnikom zbiórki 
historię Sławna i legendy związane z miejscowością. 
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W godzinę „W” 
28 lipca Komenda Zgrupowania Obozów w Stanicy Harcerskiej w Jarosławcu wraz z członkami 
koszalińskiego Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” przygotowała ognisko, na 
którym przedstawiono misję stowarzyszenia, jego historię oraz zaprezentowano repliki mundurów i 
broni. W dniu 1 sierpnia harcerze z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków rozdawali 
mieszkańcom Sławna okolicznościowe ulotki nawiązujące w treści do powstańczej historii młodego 
pokolenia. Na Cmentarzu Komunalnym zapalono znicze pod Krzyżem Katyńskim. Podczas zgrupowania w 
„Leśnej Polanie” w godzinę „W” obwieścił dźwięk syreny, a wieczorem odbył się uroczysty apel oraz 
zorganizowano ognisko tematyczne. 
Będę harcerzem 
W dniach 18-20.08 drużynowa pwd. Grażyna Jarosz oraz komendant Związku Drużyn ZHP Gminy 
Malechowo phm. Marek Jarosz w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Sławno w Jarosławcu zorganizowali 
biwak szkoleniowy, którego celem było przygotowanie zuchów do przekroczenia kolejnego progu 
wtajemniczenia – zostania harcerzem. W biwaku udział wzięły 7. GZ „Kosmiczna Gromada” oraz 27. 
WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca. 
Harcerski Start 2017 
W ostatni piątek września (29.09) w Domu Harcerza zainaugurowano kolejny rok harcerskiej służby. 
Zbiórkę rozpoczęto apelem, po którym zuchy, harcerze i instruktorzy udali się pod obelisk 
upamiętniający harcerzy – obrońców Grodna, gdzie zaciągnięto warty i zapalono znicze. Po powrocie 
uczestnicy Harcerskiego Startu posilili się grochówką i wzięli udział w loterii fantowej, którą nagrodą 
główną był rower ufundowany przez KH ZHP Sławno – tym razem trafiła ona do druha Oliwiera Seweryna 
z 32. Wielopoziomowej DH im. Józefa Wybickiego w Lejkowie. 
Dzień Papieski – Przegląd Piosenki Religijnej 
Już po raz trzeci – w dniu 20 października – w Domu Harcerza zorganizowano Przegląd Piosenki 
Religijnej, który towarzyszył obchodom XVII Dnia Papieskiego pn. „Idźmy naprzód z nadzieją”. Przegląd 
tradycyjnie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem pieśni „Barka”. 
 

Przygotowując propozycje programowe Hufca ZHP Sławno brano pod uwagę zadania własne hufca oraz 
potrzeby środowisk lokalnych, w których działają gromady i drużyny. Realizowano także propozycje 
programowe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Głównej Kwatery ZHP. 
Wszystkie projekty promowane są poprzez rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną do drużynowych i 
osób zainteresowanych, omawiane na zbiórkach kręgów instruktorskich oraz na odprawach komendy i 
komendantów Związków Drużyn ZHP. 
Aby podnieść aktywność zuchów, harcerzy i instruktorów przy realizacji zadań, zapoznawano ich z 
problemami społeczności, w których żyją i pracują, nawiązywano do tradycji narodu poprzez udział w 
świętach państwowych, korzystano z wzoru ludzi postępowych i odważnych – bohaterów drużyn. 
Wspierano drużynowych przy tworzeniu atrakcyjnych programów pracy, organizowano na wysokim 
poziomie imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym. Umacniano więzi 
emocjonalne instruktorów poprzez organizację imprez o charakterze towarzyskim. Umożliwiano 
drużynowym dostęp do różnych materiałów programowych i uwzględniano w pracy gromad oraz drużyn 
potrzeby oraz zainteresowania ich członków.  
  

PRACA Z KADRĄ 
 

W okresie sprawozdawczym w Hufcu ZHP Sławno organizowano różnorodne formy szkolenia dla 
drużynowych oraz kandydatów na drużynowych, przybocznych, zastępowych oraz pozostałych 
funkcyjnych gromad i drużyn. Kształcenie odbywało się w formie wyjazdowej i organizowane było 
głównie w Związkach Drużyn ZHP. Łącznie przeprowadzono 12 form dokształcania, w których wzięło 
udział ponad 180 zuchów, harcerzy i instruktorów. Prowadzono również kształcenie komendantów 
Związków Drużyn ZHP i przewodniczących kręgów instruktorskich, a także funkcyjnych Harcerskiej i 
Nieobozowej Akcji Letniej, Harcerskiej Akcji Zimowej. We współpracy z Grupą Ratownictwa 
Medycznego ze Słupska zorganizowano kurs pierwszej pomocy, w którym udział wzięło 14 instruktorów 
hufca. 
Na szkoleniach, warsztatach i zbiórkach poruszano następujące tematy: 
- planowanie pracy, 
- dokumentacja drużyny, 
- regulamin musztry i umundurowania, 
- zasady zdobywania stopni, gwiazdek i sprawności, 
- zasady poruszania się na rajdach rowerowych i wycieczkach pieszych, 
- nauka piosenek i pląsów, 
- pisanie notatek do prasy, 
- pisanie meldunków i rozkazów, 
- historia, symbolika i obrzędowość w ZHP. 
Przeprowadzono także zbiórki pokazowe. Ponadto, odbyły się odprawy Komendy Hufca ZHP, 
komendantów Związków Drużyn ZHP, zbiórki kręgów instruktorskich, posiedzenia Komisji Stopni 
Instruktorskich, spotkania Zespołu Promocji i Informacji oraz innych zespołów działających w hufcu. 
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Instruktorzy brali udział w szkoleniach oraz kursach organizowanych przez Chorągiew 
Zachodniopomorską ZHP i inne środowiska harcerskie. 
Ze względu na wychowawczy charakter organizacji i specyfikę harcerskiej metody pracy, funkcja 
drużynowego ma kluczowe i decydujące znaczenie dla spraw wychowania w Związku. Drużynowy jest 
instruktorem kierującym pracą drużyn. Do niego przede wszystkim odnosi się jedna z głównych zasad 
wychowawczych w ZHP, która mówi o tym, że instruktor wnosi do zespołów harcerskich wiedzę o życiu 
społecznym i politycznym, zapewniając poszczególnym harcerzom wszechstronny rozwój ich 
osobowości. Mamy w naszych szeregach instruktorów zaangażowanych i ofiarnych, kochających pracę z 
dziećmi i młodzieżą.  
W okresie sprawozdawczym odbywały się zbiórki kręgów instruktorskich, których tematami było m.in.: 

- analiza stanu zorganizowania, 
- omawianie założeń programowych imprez, 
- analiza opłacania składek członkowskich, 
- realizacja zadań z wykazów poleceń. 

W ramach motywowania kadry do pracy proponujemy naszym instruktorom udział w różnych formach 
kształcenia wewnątrz hufcowego, jak i związkowego na szczeblu chorągwi, a także w innych hufcach. 
Ponadto, staramy się dbać o podniesienie pozycji nauczyciela - instruktora w środowisku jego pracy 
zawodowej i środowisku lokalnym. Satysfakcjonowaniem instruktorów (na wniosek szefów zespołów 
instruktorskich) zajmuje się Kapituła Odznaczeń w składzie: phm. Emilia Foryś – przewodnicząca, hm. 
Jacek Błaszczyk, hm. Anna Cichawa i hm. Albina Tokarczyk, która wnioskuje do Komendanta Hufca ZHP 
Sławno lub Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, a także innych organizacji i stowarzyszeń o przyznanie 
stosownych odznaczeń, odznak, listów pochwalnych i wyróżnień.  
 

STOPNIE INSTRUKTORSKIE 
 

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób na stopień 
przewodniczki (przewodnika). W roku 2015 utraciła możliwość zamykania prób na stopień 
podharcmistrzyni (podharcmistrza). W skład zespołu wchodzą: hm. Helena Zawada – przewodnicząca, 
hm. Jacek Błaszczyk, hm. Jadwiga Gaweł (rezygnacja w 08.2017 r.), hm. Albina Tokarczyk i phm. Marek 
Jarosz. Członkowie KSI uczestniczyli szkoleniach i kursach organizowanych przez Chorągiew 
Zachodniopomorską ZHP w Szczecinie, Hufiec ZHP Ziemi Koszalińskiej oraz Hufiec ZHP Ziemi Słupskiej. 
W okresie sprawozdawczym KSI odbyła 6 protokołowanych posiedzeń. W tym czasie otwarto i zamknięto 
próby na stopień: 
 

Stopień 
Ilość otwartych  

prób 
Ilość prób zamkniętych 

pozytywnie 
Ilość prób zamkniętych 

negatywnie 
Przewodnik 31 1 3 
Podharcmistrz 0 0 1 

 
1 – próby w trakcie realizacji 
 

Hufcowa KSI na bieżąco współpracowała z zespołami prowadzącymi kształcenie i organizowała własne 
formy szkoleniowe zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem instruktorów. Do najważniejszych z 
nich należały zajęcia z zasad zdobywania stopnia przewodnika (planowanie zadań i sposobu 
rozpisywania próby, formy realizacji zaplanowanych zadań oraz rola opiekuna w trakcie zdobywania 
stopnia). Ponadto, członkowie KSI przygotowywali różnorodne materiały tematyczne (w oparciu o 
własną wiedzę oraz wypracowane przez instruktorów zdobywających stopnie), które były 
wykorzystywane podczas prowadzonego kształcenia w hufcu. 
 

III. FINANSE I MAJĄTEK 
 

Za majątek hufca odpowiada komendant hufca, który wspólnie ze skarbnikiem hufca, podejmuje 
decyzje finansowe i gospodarcze w ramach udzielonego im pełnomocnictwa. W okresie 
sprawozdawczym majątek hufca przedstawia tabela (w zł): 
 

 20151 2016 20172 

Środki trwałe  764.380,10 764.380,10 764.380,10 
Sprzęt 183.953,47 186.255,63 188.994,00 
Razem 948.333,57 950.635,73 953.374,10 

 

1 – stan na dzień 31.12.2015 r. 
2 – stan na dzień 31.10.2017 r. 
 

Inwentaryzacja hufca jest przeprowadzana zgodnie z instrukcją przez powołaną do tego celu komisję i 
nadzorowana przez kwatermistrza chorągwi. 
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Co roku, skarbnik wraz z komendantem hufca opracowują plan ekonomiczny, który zatwierdzany jest 
na odprawie komendy i przekazywany Komisji Rewizyjnej. Stan środków finansowych w okresie 
sprawozdawczym ukazuje poniższa tabela (w zł): 
 

20151 2016 20172 

259.738,60 147.682,23 129.024,29 
 

1 – stan na dzień 31.12.2015 r. 
2 – stan na dzień 31.10.2017 r. – bez środków 1% za rok 2016  
 

Nad prawidłowym rozliczeniem środków finansowych czuwa komenda i Komisja Rewizyjna. 
Sprawozdania finansowe sporządzane są systematycznie w formie comiesięcznych raportów kasowo-
bankowych przesyłanych do Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP (forma elektroniczna i 
papierowa).  
 

Należne składki członkowskie (zgodnie z podziałem) na bieżąco odprowadzane są do Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP. Ich wysokość przedstawia tabela (w zł): 
 

20151 2016 20172 Łączna kwota 
2.851,20 11.174,40 8.236,80 22.262,40 

 

1 – za IV kwartał 2015 r. 
2 - do III kwartału 2017 r. 
 

W okresie sprawozdawczym ustanowiono składki zadaniowe w następujących wysokościach i zakresach 
tematycznych:  

Nazwa zadania 20151 2016 20172 

Zlot hufca - 5.957,00 4.256,00 
Kurs pierwszej pomocy - 700,00 - 

Łączna kwota 10.913,00 
 

1 – IV kwartał 2015 r. 
2 - do III kwartału 2017 r. 
 

Stan pozyskania przez jednostki organizacyjne środków 1% w poszczególnych latach obejmujących okres 
sprawozdawczy przedstawia tabela (w zł): 
 

2015* 2016* 2017* Łączna kwota 
2.766,41 1.441,07 3.853,97 8.061,45 

 

* - za rok poprzedni 
 

W okresie sprawozdawczym Hufiec ZHP Sławno nie posiadał zobowiązań zewnętrznych oraz 
wewnętrznych. Nie korzystał również z dotacji.  
 

DOM HARCERZA, BAZA OBOZOWA HUFCA 
 

Sławieński Dom Harcerza jest nie tylko siedzibą władz statutowych Hufca ZHP im. WOP. Przede 
wszystkim to miejsce spotkań kręgów instruktorskich, zbiórek drużyn i różnorodnych przedsięwzięć 
programowych. Stanowi również bazę szkoleniową dla kształcenia funkcyjnych.  
Hufiec ZHP im. WOP w Sławnie posiada bazę obozową w Jarosławcu. W okresie letnim stanica jest w 
pełni wykorzystana do organizacji obozów i kolonii. W okresie wiosennym i jesiennym organizowane są 
biwaki i „zielone szkoły”. Harcerski ośrodek „Leśna Polana” jest modernizowany i doposażany na 
bieżąco. W latach 2015-2017 dokonano następujących zmian (ważniejsze):  

� wymiana mieszalników wody ciepłej i zimnej, 

� wymiana centralnego bufora ciepłej wody, 

� wymiana zbiorników ciepłej wody w pokojach wczasowych, 

� doposażenie stołówki i kuchni w naczynia oraz urządzenia, 

� bieżące remonty pomieszczeń, w tym malowanie, naprawa dachów oraz urządzeń sanitarnych, itp. 
Ponadto, w Domu Harcerza dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania (zakup nowego) oraz 
przystąpiono do remontu sali szkoleniowej i zakupiono komputer z przeznaczeniem dla skarbnika hufca. 
 

 
Sławno, dn. 31.10.2017 r. 
 

Opracowanie: hm. Jacek Błaszczyk 
Finanse: phm. Barbara Wiech 
Program: hm. Anna Cichawa 

Kształcenie: hm. Ryszard Sobczak 
KSI: hm. Helena Zawada 

 

 

 
Sprawozdanie przyjęto Uchwałą Komendy Hufca ZHP Sławno nr 4/2017 z dnia 02.11.2017 r. i przekazano do zatwierdzenia przez 
XXIX Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno w dniu 24.11.2017 r. 


