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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 oraz 
Malechowo. Naszą wspólną misją jest przygotowanie przy pomocy metody harcerskiej młodych 
ludzi do roli świadomych obywateli, dojrzałych w sferze duchowej, społecznej, intelektualnej i 
fizycznej. Służyć temu mają różnorodne przedsięwzięcia, ciągle urozmaicane, poszerzane o nowe 
tematy i formy, a także udział zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów w różnego rodzaju 
uroczystościach i akcjach, przygotowywanych przez lokalne samorządy, szkoły, instytucje i 
stowarzyszenia, policję oraz organizacje kombatanckie. Już od ponad siedemdziesięciu pięciu lat 
jesteśmy obecni na harcerskiej mapie Polski i od tego czasu z powodzeniem wychowujemy 
pokolenia dzieci i młodzieży. Ten sposób jest jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny tylko 
dla naszej organizacji i bez wątpienia skuteczny. Prowadzone działania mają swoją specyfikę oraz 
tożsamość. Ideały służby Bogu, bliźnim i sobie były stale 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 krzyżem harcerskim 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, harcerze starsi 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. Ryszard Sobczak  - komendant hufca 
 - phm. Marek Jarosz  - zastępca ds. programu 
 - hm. Danuta Sikora   - zastępca ds. kształcenia 
 - pwd. Dorota Jeż   - skarbnik hufca 

- hm. Jacek Błaszczyk   - członek komendy, szef biura 
  

� Komisja Rewizyjna 
 - hm. Halina Stasiak   - przewodnicząca 
 - hm. Janina Kolańska  - wiceprzewodnicząca 
 - hm. Maria Szewczyk   - sekretarz 
 - phm. Zofia Michałowska  - członek 
 

 
Inne zespoły powołane do wypełniania zadań statutowych: 
� Komisja Stopni Instruktorskich  - przewodnicząca hm. Helena Zawada 
     - hm. Albina Tokarczyk 
     - hm. Danuta Sikora 
     - phm. Marek Jarosz 
� Kapituła Odznaczeń    - przewodnicząca hm. Anna Cichawa (do 03.2021 r.) 
     - przewodniczący hm. Jacek Błaszczyk (od 04.2021 r.) 
     - hm. Albina Tokarczyk 
     - phm. Elżbieta Dróżdż 
     - phm. Barbara Wiech 
� Zespół Promocji i Informacji  - szef hm. Jacek Błaszczyk 
     - phm. Michał Motyl 
     - phm. Joanna Radziwon 
     - phm. Michał Fleran 
� Komisja Historyczna   - przewodniczący hm. Stanisław Poprawski 
� Harcerska Brygada Ratownicza - szef sam. Oliwia Mutka 
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STAN ZORGANIZOWANIA HUFCA 
Liczba członków Hufca ZHP Sławno na dzień 27.09.2021 r. to 196 zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych, wędrowników i instruktorów oraz harcerskich 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 
Komendantka - hm. Barbara Sobczak. Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy 
Sławno - hm. Danuta Sikora. Związek drużyn tworzą: 
- 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” w Smardzewie (pwd. Anna Batorska), 
- 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” w Sławnie (phm. Michał Fleran). 
2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie 
Komendantka - hm. Albina Dykas 
3. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo 
Komendantka - phm. Anida Krawiecka. Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy 
Darłowo - hm. Bożena Kupracz. Związek drużyn tworzą: 
- 13. Darłowska Wielopoziomowa DH „Szare Szeregi” im. Rudego w Darłowie (Dominik Zieliński), 
- 50. Wielopoziomowa DH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy (phm. Anida Krawiecka). 
4. Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino  
Komendantka - phm. Emilia Foryś. Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy 
Postomino - phm. Anna Wegner. Związek drużyn tworzą: 
- 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 
Komendantka - pwd. Sylwia Hutman. Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy 
Malechowo - pwd. Małgorzata Cichecka. Związek drużyn tworzą: 
- 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu (pwd. Grażyna Jarosz), 
- 27. Wielopoziomowa DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu (phm. Marek Jarosz), 
- 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 19 protokołowanych 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, 
 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 1% OPP, a także analizą regularności 
opłacania składek członkowskich, 

 analizowaniem poziomu kształcenia kadry. 
Do Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP złożono 26 raportów komendanta, zawierających 
między innymi informacje z zakresu: 
 sprawozdań z bieżącej działalności hufca, 
 rozkazy komendanta hufca i wykazy zadań, 
 zrealizowanych przedsięwzięć programowych, 
 kontaktów zewnętrznych, 
 planowanych działań, 
 statystyk HAZ, NAL i HAL, 
 artykuły prasowe. 
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Wymagane dokumenty są publikowane w specjalnych folderach pakietu Office365 - SharePoint. 
W latach 2019 (październik) - 2021 (wrzesień) odbyło się 12 zbiórek komendantów Związków 
Drużyn ZHP. Komendanci związków drużyn uczestniczyli również w odprawach komendy. Na 
zbiórkach poruszano m.in. następujące tematy: 
 omówienie comiesięcznych wykazów zadań dla podstawowych jednostek, związków drużyn, 

kręgów oraz zespołów instruktorskich, 
 analizowanie i omówienie ważniejszych przedsięwzięć hufca, 
 omówienie stanu przygotowań do harcerskich akcji letniej i zimowej, 
 analizowanie stanu regularności opłacania składek członkowskich, 
 omówienie materiałów programowych i kształceniowych, 
 omówienie bieżących spraw organizacyjnych. 

W okresie dwuletniej kadencji wydano następującą liczbę rozkazów komendanta, wykazów zadań 
oraz przyjęto ilość uchwał: 
 

Okres 
Liczba  

rozkazów 

Liczba  
rozkazów  

specjalnych 

Liczba  
uchwał oraz decyzji 

komendanta 

Liczba  
wykazów  

zadań 
X-XII.2019 4 1 1 3 
I-XII.2020 8 1 1 7 
I-IX.2021 5 2 2 8 

Razem 17 4 4 18 
 

Przyjmowane uchwały dotyczyły budżetu na kolejne lata, zwołania zjazdu sprawozdawczego 
oraz zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań statutowych. Dokumenty przekazywane są w 
formie papierowej i elektronicznej za pomocą aplikacji oraz poczty elektronicznej. 
 

HARCERSKA AKCJA LETNIA I  ZIMOWA 
Harcerska Akcja Letnia i Zimowa to z założenia największe przedsięwzięcia, podczas których 
realizuje się wiele ważnych zadań harcerskich. Z uwagi na sytuację epidemiczną i tym samym 
zawieszenie bezpośredniej pracy jednostek ZHP, te formy wypoczynku dzieci i młodzieży były 
realizowane w sposób bardzo ograniczony lub nieprowadzone. W roku 2020 zorganizowano 
tylko jedno hufcowe zimowisko w miejscowości Zakopane, w którym udział wzięło czterdziestu 
uczestników i czterech instruktorów. Z wypoczynku letniego prowadzonego na bazie obozowej 
w Jarosławcu w 2020 roku skorzystały wyłącznie osoby indywidualne oraz rodziny. Ponadto 
dwudziestu siedmiu harcerzy i instruktorów z 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” ze 
Sławna wzięło udział w obozie zorganizowanym w miejscowości Czarnocin przez Hufiec ZHP 
Szczecin. W tym roku Nieobozowa Akcja Lenia nie była realizowana. W roku 2021 z kolei nie 
prowadzono zimowego wypoczynku, natomiast akcja letnia przebiegła w sposób zadowalający. 
Sławieńska drużyna „Drzewianie” ponownie skorzystała z oferty Hufca ZHP Szczecin - dwudziestu 
pięciu harcerzy oraz dwoje instruktorów uczestniczyło w zgrupowaniu obozów w miejscowości 
Myczkowce. W czasie akcji nieobozowej drużyny realizowały jednodniowe formy: rajdy, zbiórki 
zastępów w terenie, marszobiegi oraz inne zajęcia rozwijające sprawność fizyczną. W Stanicy 
Harcerskiej „Leśna Polana”, oprócz wypoczynku indywidualnego i rodzinnego, prowadzony był 
także wypoczynek grup zorganizowanych dla osób zrzeszonych i niezrzeszonych. Swoje obozy 
zorganizowały między innymi jednostki z: Hufca ZHP Szczecin, Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski, 
Hufca ZHP Skoki, Związku Drużyn ZHP „Unitat” (Hufiec ZHP Będzin) oraz grupy dzieci i młodzieży 
z Wrocławia i Ustronia Morskiego.    
Łączną liczbę osób, które wzięły udział w akcjach letnich i zimowych sławieńskiego Hufca ZHP w 
latach 2020-2021 przedstawia poniższa tabela: 
 

Forma 2020 2021 Razem 
HAZ 44 0 44 
HAL 277 627 904 
NAL  0 63 63 

Razem 321 690  
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WIZERUNEK I PROMOCJA HUFCA 
Za promowanie działań programowych hufca oraz kreowanie jego wizerunku odpowiada między 
innymi Zespół Promocji i Informacji. W jego skład wchodzą: hm. Jacek Błaszczyk - szef zespołu, 
phm. Michał Motyl, phm. Joanna Radziwon i phm. Michał Fleran. Zespół działa na następujących 
płaszczyznach: 
� internet 
W celu dotarcia do szerszej grupy harcerzy i sympatyków organizacji w roku 2007 stworzono 
stronę internetową hufca (www.slawno.zhp.pl), którą od początku administruje phm. Michał 
Motyl. Serwis zawiera najważniejsze informacje z działalności hufca, przedstawia jego strukturę i 
udostępnia materiały. Jest aktualizowany na bieżąco. Wsparciu obrazu harcerstwa służą również 
informacje zamieszczane na fanpage drużyn, stronach internetowych, szkół oraz w serwisach 
elektronicznych samorządów i prasy. Hufiec ZHP Sławno posiada także swój fanpage na portalu 
społecznościowym Facebook. Instruktorem odpowiedzialnym za administrację portalu jest szef 
biura Hufca ZHP Sławno.  
� prasa 
Hufiec ZHP im. WOP., promując własne działania, współpracuje z lokalną prasą. Systematycznie 
przekazuje mediom sprawozdania z imprez lub zaprasza dziennikarzy na organizowane przez 
siebie przedsięwzięcia. Informacje ukazywały się między innymi w: „Obserwatorze Lokalnym”, 
„Głosie Koszalińskim”, „Szepcie Postomina”, „Harcerskich Barwach Czasu”, „Dzienniku Bałtyckim” 
i „Kwartalniku Malechowskim”. W okresie sprawozdawczym ukazało się kilkaset artykułów, które 
są archiwizowane, udostępniane i przesyłane do biura Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. 
� inne 
Hufiec ZHP Sławno tworzy własne lub zleca wykonanie różnorodnych materiałów oraz gadżetów 
reklamowych, które w doskonały sposób propagują działania Związku Harcerstwa Polskiego i 
swojego środowiska. Na potrzeby imprez przygotowywane są min.: broszury tematyczne, ulotki, 
plakietki, dyplomy, koszulki, kubki, teczki, notesy, długopisy, breloki, termosy, banery, grawertony, 
rytografy i okolicznościowe statuetki. 
 

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. Relacje z władzami samorządowymi układają 
się bardzo dobrze, szczególnie z Miastem Sławno i Powiatem Sławno. 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 organizowanych przedsięwzięć oraz wydarzeń . 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, stowarzyszeniami o charakterze turystycznym oraz historycznym. Uczestnicząc 
w wielu 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 o zasięgu hufcowym oraz na poziomie związków drużyn 
i podstawowych jednostek zorganizowane w latach 2019 (wrzesień) - 2021 (wrzesień) na szczeblu 
hufca, Związków Drużyn ZHP i podstawowych jednostek (na podstawie comiesięcznych raportów 
Komendanta Hufca ZHP Sławno). 
Rok 2019 

13.09  - XXX Zjazd Hufca ZHP Sławno, 
27.09  - Harcerski Start Hufca ZHP Sławno, 
11-15.10 - realizacja propozycji programowej z okazji obchodów XIX Dnia Papieskiego, 
25.10  - V Przegląd Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno, 
02.11  - „Harcerskie Zaduszki” - apel pamięci, 
08-09.11 - XVII Rajd Niepodległości Hufca ZHP Sławno w Ostrowcu, 
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11.11  - udział jednostek organizacyjnych w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, 
23.11  - „Lokalny patriotyzm” - gra terenowa 1. Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno, 
02-30.12 - konkurs świąteczny gromad i drużyn, 
19.12  - akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, 
20.12  - instruktorska zbiórka opłatkowa, 
Rok 2020 

06.01  - udział jednostek organizacyjnych w Miejskim Orszaku Trzech Króli w Sławnie, 
07.01-07.02 - konkurs plastyczny gromad i drużyn „Życzenia na Dzień Myśli Braterskiej”, 
07.01-12.02 - „1% OPP dla ZHP” - akcja promująca pozyskiwanie środków na działalność PJO, 
12.01  - udział jednostek organizacyjnych w 28. Finale WOŚP, 
17.01  - instruktorski wieczór kolęd i pastorałek, 
10-28.02 - realizacja propozycji programowej „Dzień Myśli Braterskiej”, 
11.02  - Mistrzostwa Hufca ZHP Sławno w tenisie stołowym, 
14.02 - zbiórka instruktorów i kombatantów z okazji 78. rocznicy utworzenia Armii Krajowej,  
15-22.02 - zimowisko Hufca ZHP Sławno w Zakopanem, 
21.02  - zbiórka instruktorska z okazji Dnia Myśli Braterskiej, 
14-24.04 - realizacja propozycji programowej „Dzień Ziemi w gromadach i drużynach”, 
17-30.04 - realizacja propozycji programowej „Wędrujemy po powiecie”, 
18.04-05.05 - realizacja propozycji programowej „Świętujmy razem”, 
15.05-05.06 - realizacja propozycji programowej „W krainie baśni i bajek”, 
18-29.05 - realizacja propozycji programowej „Harcerski Dzień Dziecka”, 
23.06-31.07 - realizacja propozycji programowej „Wyruszamy w podróż”, 
23.06-31.07 - realizacja propozycji programowej „Wyruszamy w podróż wspomnień”, 
01.08  - hufcowe obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - „Apel pamięci”, 
01.08  - „Sierpień 1944” - miejska gra terenowa PJO, 
15.08  - realizacja propozycji programowej „Na tropie - zajęcia przyrodnicze”, 
22.08  - realizacja propozycji programowej „Kuchnia polowa - gotowanie w lesie”, 
23.08  - realizacja propozycji programowej „Zbiórka wspinaczkowa”, 
29.08 - realizacja propozycji programowej „Pierwsza pomoc na obozie”, 
01.09  - hufcowe obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej - „Wrzesień 1939”, 
05.09  - realizacja propozycji programowej „Pierwsza pomoc na ulicy”, 
12.09  - realizacja propozycji programowej „Surwiwal w drużynie”, 
19.09  - realizacja propozycji programowej „Znajdź muzykę w swoim sercu”, 
25.09  - Harcerski Start Hufca ZHP Sławno, 
26.09  - realizacja propozycji programowej „Pierwsza pomoc w domu”, 
03.10  - realizacja propozycji programowej „Zdobywamy sprawność zielarza”, 
03.10  - realizacja propozycji programowej „Zaplatane robótki ręczne”, 
16.10  - realizacja propozycji programowej „W królestwie ziemniaka”, 
16.10  - realizacja propozycji programowej „Dzień pieczonego ziemniaka”, 
16.10  - realizacja propozycji programowej „Terenoznawstwo w drużynie”, 
16.10  - realizacja propozycji programowej „Detektywistyczna gra terenowa”, 
30.10  - realizacja propozycji programowej „Śladami historii”, 
05-30.10 - VI Przegląd Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno, 
03-04.11 - realizacja propozycji programowej „Harcerski ogień pamięci”, 
11.11  - realizacja propozycji programowej „Nasza Niepodległa”, 
11-30.11 - realizacja propozycji programowej „Patriotyczny listopad”, 
07-27.12 - realizacja propozycji programowej „Świąteczna kartka do przyjaciół”, 
14-29.12 - realizacja propozycji programowej „BŚP - Światło służby”, 
18-29.12 - realizacja propozycji programowej „Świąteczna potrawa”, 
Rok 2021 

04-29.01 - realizacja propozycji programowej „Życzenia na Dzień Myśli Braterskiej”, 
11-22.01 - realizacja propozycji programowej „Bezpieczne ferie”, 
15-25.02 - realizacja propozycji programowej „DMB - w świecie skautingu”, 
19-22.02 - realizacja propozycji programowej „Dzień Myśli Braterskiej w drużynach”, 
08-27.03 - realizacja propozycji programowej „HarcSport 2021”, 
08-30.03 - realizacja propozycji programowej „Naturalnie natura”, 
15-30.03 - realizacja propozycji programowej „Wielkanocny konkurs plastyczny”, 
09-29.04 - realizacja propozycji programowej „Światowy Dzień Zdrowia”, 
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09-29.04 - realizacja propozycji programowej „Ekologiczny kwiecień”, 
09-29.04 - realizacja propozycji programowej „Historia i obrzędowość - miesiąc bohaterów”, 
01-05.05 - realizacja propozycji programowej „Majowe święta” - część 1, 
02.05  - hufcowe obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
05-14.05 - realizacja propozycji programowej „Majowe święta” - część 2, 
17-28.05 - realizacja propozycji programowej „Dni Sławna”, 
01-05.06 - realizacja propozycji programowej „Harcerski Dzień Dziecka”, 
07-22.06 - realizacja propozycji programowej „Historia i obrzędowość”, 
12-23.06 - realizacja propozycji programowej „Kropla nadziei”, 
18-20.06 - biwak jednostek realizujących projekt „Zachodniopomorskie Podwórka”, 
22.06  - realizacja propozycji programowej „Śladami Słowian”, 
23.06  - realizacja propozycji programowej „Słowiańskie zwyczaje”, 
07.07  - realizacja propozycji programowej „Gra samarytańska”, 
09.07  - realizacja propozycji programowej „Obozowa wspinaczka”, 
12.07  - realizacja propozycji programowej „Mistrzowie łucznictwa”, 
19.07  - realizacja propozycji programowej „Szkółka wędkarska”, 
01.08  - realizacja propozycji programowej „1944  Dni chwały”, 
07.08  - realizacja propozycji programowej „HarcStrong”, 
24-28.08 - udział reprezentacji hufca w Wędrowniczej Watrze 2021, 
27-29.08 - realizacja projektu wychowawczego „Leśna Polana integruje”, 
01.09  - realizacja propozycji programowej „Wrzesień 1939”, 
11.09  - realizacja propozycji programowej „Leśne gotowanie”, 
24.09  - hufcowa inauguracja roku - realizacja propozycji programowej „Na harcerskim starcie”. 
 

Inicjując propozycje programowe Hufca ZHP Sławno, brano pod uwagę zadania własne hufca 
oraz potrzeby środowisk lokalnych, w których działają nasze jednostki. 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, komendantów związków drużyn i szefów zespołów. W celu podniesienia aktywności 
zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów zapoznawano ich z aktualnymi problemami lokalnej 
społeczności, nawiązywano do tradycji narodowych poprzez udział w świętach państwowych, a 
także pracowano z bohaterami drużyn. Wspierano drużynowych przy tworzeniu interesujących 
planów pracy, organizowano na wysokim poziomie i o dużym zasięgu imprezy o charakterze 
kulturalnym, sportowym i turystycznym. Umacniano więzi emocjonalne instruktorów poprzez 
organizację imprez o charakterze towarzyskim. Ponadto umożliwiano drużynowym dostęp do 
różnego rodzaju materiałów programowych i uwzględniano w pracy jednostek potrzeby oraz 
zainteresowania ich członków.  
W latach 2019-2021 Hufiec ZHP w Sławnie realizował dwa niezwykle istotne programy: projekt 
macierzystej chorągwi pn. „Zachodniopomorskie Podwórka” oraz ogólnozwiązkowy - Rządowy 
Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 finansowany 
ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
� „Zachodniopomorskie Podwórka” 
Instruktor odpowiedzialny - pwd. Dorota Jeż  
Głównym celem projektu, który trwał od września 2019 r. do 30 sierpnia 2021 r., było wzmocnienie 
relacji rodzinnych, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczestników na rynku pracy 
oraz przez zastosowanie strategii alternatywnych, ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego 
dzieci i młodzieży objętych programem. W ramach projektu każda z drużyn zrealizowała jeden 
projekt użyteczny społecznie według własnego pomysł oraz zorganizowano po dwa rodzinne 
spotkania integracyjne. Ponadto każda ze świetlic wzięła udział w dwóch weekendowych 
biwakach. Jednostkami realizującymi program były: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” 
w Ostrowcu (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
„Drzewianie” w Sławnie (drużynowy phm. Michał Fleran), 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie (drużynowa phm. Anna Wegner) oraz 50. Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy (drużynowa phm. Anida Krawiecka). 
Rodzaj i wartość otrzymanego wsparcia na wszystkie świetlice (drużyny): sprzęt biwakowy - ok. 
8800 zł, drobne materiały do zdobywania i oznaczania sprawności - ok. 4500 zł, materiały do 
prowadzenia zajęć (np. artykuły biurowe, sportowe, papiernicze, turystyczne, itp.) - ok. 11 040 zł, 
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artykuły spożywcze (w ramach realizacji rajdów rodzinnych) - ok. 2400 zł, wydatki na 
przeprowadzenie projektów młodzieżowych - ok. 4000 zł, wydatki związane z organizacją 
trzydniowego dniowego biwaku (wyżywienie i zakwaterowanie) - ok. 8160 zł. Łączna wartość 
wsparcia (projektu): ok. 38 900 zł 
� Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych 
Instruktor odpowiedzialny - hm. Jacek Błaszczyk 

1. W roku 2019 wykonano 22 projekty wychowawcze i praktyki edukacyjne (w tym 
kształcenie metodyczne dla osób niepełnoletnich), w których udział wzięło łącznie 1368 
zuchów, harcerzy i instruktorów. Realizującymi zadania były: Komenda Hufca ZHP 
Sławno, 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie, 8. Wielopoziomowa Drużyna 
Harcerska „Gryf” w Staniewicach, 1. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno, 2. 
Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie, 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie oraz 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. 
Władysława Sikorskiego w Sławnie, Ogólny koszt zadań: 5000 zł. 

2. W roku 2020 wykonano 30 projektów wychowawczych i praktyk edukacyjnych (w tym 
kształcenie metodyczne dla osób niepełnoletnich), w których udział wzięło łącznie 778 
zuchów, harcerzy i instruktorów. Realizującymi zadania były: Komenda Hufca ZHP 
Sławno, 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie, 6. Związek Drużyn ZHP Gminy 
Malechowo, 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” w Sławnie, 
Harcerska Brygada Ratownicza Hufca ZHP Sławno, 25. Wielopoziomowa Drużyna 
Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie, 8. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
„Gryf” w Staniewicach oraz 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” w 
Sławnie i. Ogólny koszt zadań: 10000 zł. 

3. W roku 2021 (stan na dzień 27.09) wykonano 19 projektów wychowawczych i praktyk 
edukacyjnych (w tym kształcenie metodyczne dla osób niepełnoletnich), w których udział 
wzięło łącznie 589 zuchów, harcerzy i instruktorów. Realizującymi zadania były: Komenda 
Hufca ZHP Sławno, 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie, 6. Związek Drużyn ZHP 
Gminy Malechowo oraz 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” w 
Sławnie. Koszt dotychczas wykonanych zadań: 6037,01 zł. 

Realizacja programu odbywa się poprzez zgłaszanie przez jednostki organizacyjne własnych 
propozycji programowo-kształceniowych, które zgodnie z wytycznymi Komendy Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP mogą być objęte dofinansowaniem. Całkowity koszt zadań w danym 
roku nie może przekroczyć przyznanej kwoty, tj.: w roku 2019 - 5000 zł, w 2020 - 10000 zł, a w 
roku 2021 - 9000 zł.   
 

PRACA Z KADRĄ 
Wybrane przedsięwzięcia kształceniowe o zasięgu hufcowym oraz na poziomie związków drużyn 
i podstawowych jednostek zorganizowane w latach 2019 (wrzesień) - 2021 (wrzesień) na szczeblu 
hufca, Związków Drużyn ZHP i podstawowych jednostek (na podstawie comiesięcznych raportów 
Komendanta Hufca ZHP Sławno). 
Rok 2019 

13.09  - XXX Zjazd Hufca ZHP Sławno, 
17.09  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
24.09  - zbiórka 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, 
08.10  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
22.10  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
22.10  - szkolenie funkcyjnych PJO z zakresu RODO oraz zasad tworzenia i działania jednostek, 
25.10  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
13.11  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
22.11  - „Harcerski ceremoniał” - warsztaty drużynowych i funkcyjnych PJO, 
26.11  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
02.12  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
03.12  - zbiórka 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, 
07.12  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
10.12  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
13.12  - „Struktura i Statut ZHP” - warsztaty drużynowych i funkcyjnych PJO, 
30.12 - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
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Rok 2020 

10.01  - jubileuszowa zbiórka 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, 
14.01  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
24.01  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
24.01  - „Stopnie i sprawności” - warsztaty drużynowych i funkcyjnych PJO, 
27.01  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
07.02  - posiedzenie Kapituły Odznaczeń, 
11.02  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
25.02  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
06-08.03 - „Wiec młodych wodzów” - kurs zastępowych, 
10.03  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
21.03  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
31.03  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
08.04  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
17.04  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
18.04  - udział funkcyjnych w chorągwianym szkoleniu dot. ewidencji ZHP, 
18.05  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
22.05  - szkolenie drużynowych dot. ewidencji ZHP, 
26.05  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
27.05  - posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, 
04.06  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
02.07  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
04.07  - „Wiec młodych wodzów” - kurs zastępowych, 
23.07  - „Pierwsza pomoc na zbiórce” - warsztaty Harcerskiej Brygady Ratowniczej, 
28.08 - jubileuszowa zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
28-30.08 - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
07.09  - posiedzenie Kapituły Odznaczeń, 
26-27.09 - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
29.09  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
30.09  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
13.10  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
26.10  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
20.11  - posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, 
23.11  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
27.11  - „Harcerski ceremoniał” - szkolenie drużynowych, 
28.12  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
Rok 2021 

04.01  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
07.01  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
19-20.01 - „Formy pracy na zbiórkach” - szkolenie drużynowych, 
21-22.01 - „Stopnie i sprawności” - szkolenie drużynowych, 
16.02  -„Obrzędowość w jednostce” - szkolenie drużynowych i przybocznych,  
25.02  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
25.03  - „Funkcje i symbolika” - szkolenie drużynowych i przybocznych, 
30.03  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
31.03  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
19.04  - „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - szkolenie drużynowych i przybocznych, 
24.04  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
26.04  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
18.05  - udział funkcyjnych w chorągwianym szkoleniu programu NIW-ROHiS, 
20.05  - „Terenoznawstwo i szyfry” - szkolenie drużynowych i zastępowych, 
20.05  - udział funkcyjnych w chorągwianym szkoleniu Harcerskiej Akcji Letniej, 
24.05  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
27.05  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
08.06  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
11.06  - „Gra terenowa zastępowych” - warsztaty funkcyjnych PJO, 
23.06  - posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, 
13.07  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
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09.08  - „Zielona akademia” - warsztaty przybocznych,  
28.08  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
08.09  - posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
14.09  - zbiórka 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, 
25.09  - udział członków komendy w odprawie komend Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
27.09  - odprawa komendy, komendantów ZD ZHP i przewodniczących komisji statutowych, 
 

W okresie obejmującym sprawozdanie Komenda Hufca ZHP była organizatorem różnorodnych 
form szkolenia odbywających się głównie na poziomie Związków Drużyn ZHP. Ten sposób 
kształcenia pozwolił na dotarcie do większej grupy zainteresowanych i umożliwił skupienie się na 
tematyce bezpośrednio związaną z danym środowiskiem. Zajęcia skierowane były do 
drużynowych, kandydatów do objęcia funkcji drużynowego, przybocznych, zastępowych oraz 
innych funkcyjnych gromad i drużyn. Łącznie przeprowadzono w formie stacjonarnej lub zdalnej 
19 większych form dokształcania. Ponadto instruktorzy podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc 
w kształceniu zewnętrznym, tj.: kursy kadry kształcącej - 1, kurs etyki środowiskowej LNT - 1, kurs 
kierowników wypoczynku - 1 kurs pierwszej pomocy - 2, kurs podharcmistrzowski - 1, kurs 
przewodnikowski - 5, kurs drużynowych - 4, kurs wychowawców harcerskich - 6, kurs asekuracji 
alpinistycznej - 1.  
Zgodnie z zapotrzebowaniem, zajęcia obejmowały następujące tematy: planowanie pracy z 
wykorzystaniem różnych elementów metodyki harcerskiej, dokumentacja drużyny (książki pracy, 
rozkazy drużynowego, meldunki z bieżącej działalności), ewidencja i ochrona danych osobowych 
w ZHP, harcerska historia, symbolika i obrzędowość, terenoznawstwo, musztra, umundurowanie, 
zdobywanie stopni, gwiazdek i sprawności, organizacja różnych przedsięwzięć programowych, 
pozyskiwanie sojuszników oraz środków 1% OPP, współpraca z rodzicami, szkołą, instytucjami 
samorządowymi oraz z lokalną prasą. 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. Od września 2021 r. Hufiec ZHP Sławno współtworzy Międzyhufcowy Zespół Kadry 
Kształcącej „Mosty”. W skład kadry Zespołu powołany został phm. Michał Fleran.  
Od kwietnia 2020 r. w Hufcu ZHP Sławno działa zespół - Harcerska Brygada Ratownicza, 
składający się z harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. Celem zespołu jest: rozwijanie 
umiejętności i poszerzanie wiedzy harcerzy na temat pierwszej pomocy oraz zdrowego i 
higienicznego trybu życia, promocja harcerskich sprawności ratowniczych, promocja 
krwiodawstwa, rozpowszechnianie w społeczności potrzeby znajomości zasad udzielania 
pierwszej pomocy, wspieranie innych jednostek prowadzących kursy i pokazy z zakresu 
ratownictwa, wspieranie władz samorządowych, oświatowych i stowarzyszeń w zakresie 
zwiększania bezpieczeństwa podczas różnych wydarzeń i przedsięwzięć. Funkcję szefowej HBR 
pełni sam. Oliwia Mutka z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”, a 
zastępcy ds. kształcenia - phm. Michał Fleran.  
 

SATYSFAKCJONOWANIE 
Dbając o podniesienie pozycji nauczyciela - instruktora w środowisku jego pracy zawodowej i 
środowisku lokalnym Hufiec ZHP Sławno stara się na bieżąco satsfakcjonować instruktorów (na 
wniosek szefów zespołów instruktorskich). Zajmuje się tym Kapituła Odznaczeń w składzie: phm. 
Emilia Foryś - przewodnicząca (do listopada 2019 r., hm. Anna Cichawa - przewodnicząca (od 
listopada 2019 r. do marca 2021 r.), hm. Jacek Błaszczyk - przewodniczący (od kwietnia 2021 r.), 
hm. Albina Tokarczyk, phm. Barbara Wiech i phm. Elżbieta Dróżdż. Zadaniem Kapituły jest 
przygotowanie wniosków o przyznanie stosownych odznaczeń, odznak, listów pochwalnych i 
wyróżnień oraz ich przekazywanie do Komendanta Hufca ZHP Sławno, a za jego pośrednictwem 
- do Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, a także do władz samorządowych i 
innych organizacji oraz stowarzyszeń. Od października 2019 r. do września 2021 r. instruktorom 
Hufca ZHP Sławno przyznano łącznie 41 wyróżnień i odznaczeń w postaci między innymi: 
Brązowego Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” - 1, Złotej Odznaki „Zasłużony Instruktor Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP” - 3, Brązowej Odznaki „Zasłużony Instruktor Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP” - 2, Srebrnej Odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” - 1, Brązowej 
Odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” - 1, Odznaki Okolicznościowej ZHP „COVID-19” - 5, 
tytuł „Instruktor Roku” - 1 oraz 27 Listów gratulacyjnych Komendanta Hufca ZHP Sławno. W 
okresie sprawozdawczym Komendant Hufca ZHP Sławno udzielił w swoim rozkazie czterdzieści 
pięć pochwał jednostkom organizacyjnym i instruktorom. 
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STOPNIE INSTRUKTORSKIE 
Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób na 
stopień przewodniczki (przewodnika). W skład KSI Hufca ZHP Sławno wchodzą: hm. Helena 
Zawada - przewodnicząca, hm. Albina Tokarczyk, phm. Marek Jarosz i hm. Danuta Sikora. 
Instruktorzy komisji starali się systematycznie uczestniczyć w formach szkoleniowych 
organizowanych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP w Szczecinie, Hufiec ZHP Ziemi 
Koszalińskiej oraz Hufiec ZHP Ziemi Słupskiej. Hufcowa KSI współpracowała także 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, które były wykorzystywane podczas 
prowadzonego w hufcu kształcenia. W okresie sprawozdawczym Komisja Stopni Instruktorskich 
odbyła w formie zdalnej i stacjonarnej 6 protokołowanych posiedzeń. W tym czasie otwarto i 
zamknięto następującą liczbę prób przewodnikowskich: 
 

Próby 
otwarte 

Próby  
zamknięte pozytywnie 

Próby  
zamknięte negatywnie 

Próby  
w trakcie realizacji 

5 3 0 3 
 

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia prób na stopień podharcmistrza, otwieranie i zamykanie 
prób odbywa się przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich. W okresie sprawozdawczym 
stopień podharcmistrza zdobył jeden instruktor Hufca ZHP Sławno.    
 

III. FINANSE 
Co roku skarbnik wraz z komendantem hufca opracowują plan ekonomiczny (budżet) hufca, który 
jest zatwierdzany na odprawie komendy w formie uchwały. Stan środków finansowych w okresie 
sprawozdawczym ukazuje poniższa tabela (w zł): 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.08.2021 r. 
104 785,86 48 908,34 169 320,02 

Nad prawidłowym rozliczaniem środków finansowych i realizacją budżetu czuwa komendant, 
skarbnik hufca i Komisja Rewizyjna. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez skarbniczkę 
w formie comiesięcznych raportów kasowo-bankowych oraz monitoringu kwartalnego sytuacji 
finansowej przygotowywanego przez Komisję Rewizyjną. Dokumentacja przekazywana jest do 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w formie elektronicznej i papierowej zgodnie z określonym 
terminarzem. 
Składki członkowskie 
Naliczanie składek członkowskich odbywa się w oparciu o zapisy w ewidencji ZHP. Część należna 
jednostkom nadrzędnym (chorągwi i Głównej Kwaterze ZHP) odprowadzana jest na bieżąco. 
Zestawienie wpłat w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela (w zł): 

IV kw. 2019 r. I-IV kw. 2020 r. I-III kw. 2021 r. Łącznie 

4788,00 19 824,00 12 285,00 36 897,00 
  Środki 1% OPP 
Wartość środków 1% OPP pozyskanych przez podstawowe jednostki organizacyjne oraz kręgi 
instruktorskie Hufca ZHP Sławno w okresie obejmującym sprawozdanie wyniosła (w zł): 

2020 (za rok 2019) 
L.p. Nazwa jednostki Miejscowość Kwota 

1 2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” Sławno 907,30 
2 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” Smardzewo 235,20 
3 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” Sławno 1497,05 
4 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” Ostrowiec 51,80 
5 12. Leśna Wielopoziomowa DH „Drzewianie” Sławno 1152,20 
6 25. Wielopoziomowa DH im. Emilii Gierczak Postomino 1090,70 
7 27. Wielopoziomowa DH im. Jerzego Kukuczki Ostrowiec 102,00 
8 50. Wielopoziomowa DH im. Władysława Sikorskiego Kopnica 142,30 

Razem 5178,55 
 

Rok 2021 (za 2020): brak rozliczenia danych na poziomie urząd skarbowy - chorągiew (stan na 
dzień 27.09.2021 r.). 
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Ze środków 1% OPP głównie finansowane są zakupy: umundurowania, akcesoria mundurowe, 
elementy związane obrzędowością jednostek, materiały programowe i metodyczne, drobny 
sprzęt kwatermistrzowski, puchary, dyplomy, przypinki, okolicznościowe plakietki i artykuły 
spożywcze do organizacji przedsięwzięć programowych oraz form kształcenia. 
 

Inne środki 
W latach 2019/2021 podstawowe jednostki organizacyjne i Komenda Hufca ZHP Sławno w swojej 
działalności programowej były wspierane w formie rzeczowej (bez określenia wartości) przez 
władze samorządowe - głównie przez Miasto Sławno, Starostwo Powiatowe w Sławnie, a także 
przez lokalne firmy i osoby indywidualne. 
 

Na dzień 27.09.2021 r. Hufiec ZHP Sławno posiada wyłącznie zobowiązanie finansowe na rzecz 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka z tytułu dzierżawy gruntu pod pole namiotowe na bazie 
obozowej w Jarosławcu za rok 2020 w kwocie 6854,16 zł (należność płatna w ratach zgodnie z 
zawartym porozumieniem i przyjętym harmonogramem spłat). Zobowiązanie powstało wskutek 
braku odpowiednich środków ze względu na niemożność pełnej organizacji letniego wypoczynku 
w czasie pandemii COVID-19. 
 

DOM HARCERZA, BAZA OBOZOWA 
Dom Harcerza, jako siedziba władz Hufca ZHP im. WOP w Sławnie i miejsce odpraw, zbiórek, 
imprez programowych oraz przedsięwzięć kształceniowych jest własnością Miasta Sławno, 
nieodpłatnie użyczoną na potrzeby statutowe hufca. Okres obecnie obowiązującej umowy trwa 
do 7 września 2031 r. Pełne koszty utrzymania nieruchomości, w tym bieżące naprawy i remonty 
oraz koszty związane z obsługą mediów (energia elektryczna, woda i ścieki, odpady komunalne, 
ogrzewanie, telefony, internet) ponosi ze środków własnych Hufiec ZHP Sławno. Na pełnych 
etatach zatrudnionych jest dwoje pracowników: szef biura hufca, a także od 1.09.2021 r. - 
skarbniczka hufca (dotychczas mająca etat w projekcie „Zachodniopomorskie Podwórka”). Od 1 
września 2021 r. z komendantem stanicy została zawarta umowa zlecenia. Funkcja komendanta  
hufca od początku kadencji sprawowana jest w formie wolontariatu. 
Sławieński hufiec posiada bazę obozową - Stanicę Harcerską „Leśna Polana” w Jarosławcu. Teren 
ośrodka składa się z części będącej własnością hufca oraz z części (tzw. pole namiotowe) 
użytkowanej odpłatnie na podstawie umowy dzierżawy od Nadleśnictwa Ustka. Koszt najmu jest 
zmienny i rocznie wynosi ok. 8 tysięcy złotych. Pełne koszty utrzymania nieruchomości i obsługi 
mediów, podobnie jak w przypadku Domu Harcerza, ponosi także ze środków własnych Hufiec 
ZHP Sławno. W okresie letnim stanica wykorzystana jest na potrzeby organizacji obozów, kolonii 
oraz indywidualnego wypoczynku, a w okresie wiosennym i jesiennym - do organizacji zlotów, 
rajdów, biwaków i tzw. zielonych szkół. 
Do najistotniejszych działań, które podjęto w czasie trwania kadencji obecnych władz hufca w 
zakresie doposażenia, bieżących remontów i modernizacji należały: odnowienie pomieszczeń w 
Domu Harcerza, zakup sprzętu komputerowego, wymiana zbiorników ciepłej wody w pokojach 
wczasowych, doposażenie stołówki i kuchni w naczynia oraz urządzenia, doposażenie pokojów 
w sprzęt mieszkalny, odnowienie pomieszczeń mieszkalnych oraz elewacji pawilonów i domków 
kempingowych, a także bieżące remonty pomieszczeń i obiektów, w tym malowanie, naprawa 
dachów, urządzeń sanitarnych, ławek, kręgów ogniskowych, itp. 

 

 

Sprawozdanie zatwierdzono Uchwałą Komendy Hufca ZHP Sławno nr 2/2021 z dnia 27.09.2021 r. i 

przekazano do przyjęcia przez 31. Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno w dniu 29.10.2021 r. 


