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SPRAWOZDANIE 

Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP im. WOP w Sławnie 

za okres 27.11.2015 r. - 31.07.2019 r. 

 

 

 

 
Działając na podstawie Statutu ZHP § 54 pkt. 1 i 2 oraz § 1 pkt. 4 

„Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej ZHP”, Komisji Rewizyjna Hufca ZHP 

Sławno przedkłada sprawozdanie ze swej działalności za okres od dnia 

27.11.2015 r. do dnia 31.07.2019 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sławno 
 

1. Komisja została wybrana na XXVIII Zjeździe Hufca ZHP Sławno w 

dniu 27 listopada 2015 r. i ukonstytuowała się w następującym składzie: 

- hm. Halina Stasiak - przewodnicząca, 

- phm. Zofia Michałowska - członek, 

- hm. Maria Szewczyk - członek. 
 

2. Roczne plany pracy Komisji przyjęto na posiedzeniach plenarnych 

uchwałami nr 1/2016 z dnia 25.01.2016 r., nr 1/2017 z dnia 25.01.2017 r., 

1/2018 z dnia 24.01.2018 r. i 1/2019 z dnia 28.01.2019 r. Zaplanowane 

zadania zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. W okresie 

sprawozdawczym podjęto dziewięć uchwał, w tym pięć w sprawie 

przyjęcia sprawozdań Komisji Rewizyjnej. 
 

3. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 32 posiedzenia, w 

tym podczas 17. z nich odbyło się szkolenie. Celem szkoleń było 

doskonalenie pracy Komisji w zakresie oceniania i kontroli finansowej oraz 

programowej działalności Hufca ZHP Sławno, realizacji Strategii rozwoju 

Hufca ZHP Sławno na lata 2016-2019. Ponadto, na bieżąco omawiano 

działalność statutową hufca. KR ośmiokrotnie dokonała samooceny, w tym 

swojego udziału w działalności programowej hufca, wybiórczo oceniała 

pracę hufcowych komisji i zespołów. Systematycznie zapoznawała się z 

planami Komendy, wykazami zadań do realizacji oraz rozkazami 

Komendanta. Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Sławno na bieżąco prowadziła 

dokumentację swojej działalności. 
 

4. Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Sławno ściśle współdziałała z 

Komendą hufca. W każdej z 37. protokołowanych odpraw komendy 

uczestniczył przedstawiciel pionu rewizyjnego, a także w odprawach 

komendantów Związków Drużyn ZHP (33 posiedzenia). 
 

5. Komisja regularnie kontaktowała się ze Skarbnikiem i Szefem Biura 

Hufca ZHP Sławno. W posiedzeniach hufcowej Komisji Rewizyjnej 

uczestniczyli na zaproszenie: komendant hufca hm. Barbara Sobczak, 
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przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich hm. Helena Zawada, 

skarbnik hufca phm. Barbara Wiech oraz po zmianie na funkcji - druhna 

Dorota Jeż, szef Zespołu Promocji i Informacji hm. Jacek Błaszczyk, 

przewodnicząca Kapituły Odznaczeń phm. Emilia Foryś oraz komendant II 

Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy” hm. Albina Dykas. 
 

6. Członkowie pionu rewizyjnego uczestniczyli w realizacji zadań 

programowych i kształceniowych organizowanych na szczeblu hufca, 

Związków Drużyn ZHP oraz kręgów instruktorskich - łącznie wzięli udział w 

57. przedsięwzięciach. 
 

7. Działalność kontrolno-rewizyjna Komisji dotyczyła: 

- sytuacji finansowo-gospodarczej Hufca ZHP Sławno (kwartalne 

monitoringi), 

- odprowadzania składek członkowskich w poszczególnych kwartałach w 

latach obejmujących sprawozdanie, 

- ewidencji członków, 

- kontroli akcji zleconych realizowanych w czasie Harcerskiej Akcji Letniej 

na zgrupowaniach obozów w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w 

Jarosławcu - łącznie siedem razy, 

- oceny Harcerskiej Akcji Zimowej, w tym dwukrotnie zimowisk, rozgrywek 

sportowych w drużynach oraz innych przedsięwzięć organizowanych w 

czasie zimowego wypoczynku, 

- kontroli działalności Zespołu Promocji i Informacji, Kapituły Odznaczeń, 

Komisji Stopni Instruktorskich, Komisji Historycznej oraz trzykrotnie zespołu 

prowadzącego kształcenie na poziomie hufca i Związków Drużyn ZHP - 

łącznie siedem razy, 

- kontroli pracy kręgu instruktorskiego oraz jednej drużyny 

wielopoziomowej.  

Ponadto, sprawdzano stan przygotowania Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP 

Sławno w Jarosławcu do organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 2016-2019. 

Oceniano pracę podstawowych jednostek organizacyjnych i Związków 

Drużyn ZHP podczas imprez i uroczystości, a także realizację przez drużyny 

i gromady zadań wynikających z turnieju drużyn „Mistrzowie Hufca ZHP 

Sławno”. Opinie zawarto w protokołach, gdyż nie wymagały formy uchwał 

oraz wnioskowania. 
 

8. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Uwidoczniły, że zespoły 

oraz poszczególne piony metodyczne pracowały aktywnie i 

systematycznie. Po przeprowadzonych działaniach kontrolnych nie 

skierowano wniosków do władz Związku. Po wizytacji zgrupowań obozów 

w Jarosławcu wypełniono arkusze kontroli, które na bieżąco przekazywano 

do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Priorytetem 

kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez organizowanych na 

poziomie Hufca i ZD ZHP było bezpieczeństwo uczestników. Komisja 

Rewizyjna Hufca ZHP Sławno docenia wartość społecznej pracy dla 

środowiska lokalnego oraz wychowawczą rolę działań instruktorów na 

rzecz dzieci i młodzieży w oparciu o zasady bezpieczeństwa. 
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Ogólna ocena pracy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sławno 
 

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym sprawowała nadzór 

nad całością działań Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza zgodnie z 

zapisami Statutu ZHP i oceniła realizację programu rozwoju Hufca. 

Doskonaliła swoją pracę poprzez szkolenia, w tym samokształcenie. Pion 

rewizyjny poszerzał wiedzę o działalność Hufca ZHP Sławno, o pracę 

zespołów statutowych, Związków Drużyn ZHP, kręgów instruktorskich i 

podstawowych jednostek organizacyjnych przez ścisłą współpracę z 

władzami Hufca i uczestniczenie w jego działalności. Komisja Rewizyjna 

sprawowała kontrolę zgodnie z regulaminami i Statutem ZHP, pracowała 

zgodnie z przyjętymi planami pracy i wytyczonymi sobie celami do 

realizacji. Jej członkowie aktywnie działali w swoich kręgach 

instruktorskich, realizując powierzone zadania. 

Hufcowa Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu zamierza poszerzać swoją 

wiedzę w zakresie funkcjonowania programowego, kształceniowego i 

finansowego Hufca oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. 
 

Sławno, dn. 31.07.2019 r. 

 

 
Przewodnicząca KR Hufca ZHP Sławno 

   hm. Halina Stasiak 

Członkowie KR Hufca ZHP Sławno                                      

phm. Zofia Michałowska 

hm. Maria Szewczyk                                                                                       

 


