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Sprawozdanie  

Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie 

za okres: październik 2019 r. - 30 września 2021 r. 
 

 

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

Komisji Rewizyjnej ZHP, Komisja Rewizyjna Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza w Sławnie przedkłada druhnom i druhom sprawozdanie ze swojej 

działalności za okres październik 2019 r. - wrzesień 2021 r. oraz ocenę działalności 

Komendanta i Komendy Hufca ZHP im. WOP w Sławnie w okresie sprawozdawczym 

wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy, 

 

A. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sławno 

1. Komisja została wybrania na 30. Zjeździe Hufca ZHP Sławno w dniu 13 

września 2019 r. i ukonstytuowała się w następującym składzie: 

- hm. Halina Stasiak  - przewodnicząca, 

- hm. Janina Kolańska - wiceprzewodnicząca, 

- hm. Maria Szewczyk - członkini, 

- phm. Zofia Michałowska - członkini. 

2. Roczne plany pracy Komisji przyjęto na posiedzeniach plenarnych uchwałami 

1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. i 2/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Nie 

wszystkie zaplanowane zadania zrealizowano, a niektóre przeprowadzono w 

innej formie niż pierwotnie założono. 

Komisja musiała dostosować swoją działalność do obowiązujących obostrzeń 

związanych z sytuacją epidemiczną. Między innymi nie przeprowadzono 

kontroli obozów w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Sławno w Jarosławcu w 

roku 2020, gdyż nie były organizowane. 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła 5 uchwał, w tym trzy 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji, dwie dotyczyły 

przyjęcia planów pracy. 

3. W okresie, który dotyczy sprawozdania, przeprowadzono 12 posiedzeń, w tym 

podczas sześciu z nich odbyło się szkolenie. Ich celem było doskonalenie 

pracy Komisji w zakresie oceniania i kontroli finansowej oraz programowo-

kształceniowej działalności Hufca ZHP Sławno i realizacji Strategii Hufca ZHP 

Sławno na lata 2020-2023. Ponadto Komisja Rewizyjna pięciokrotnie 

dokonywała samooceny, w tym swojego udziału w działalności statutowej 

Hufca Sławno. 

Informacje o pracy hufcowych komisji i zespołów instruktorskich uzyskiwała 

przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu (w miarę możliwości, zgodnie z 

obowiązującym stanem sanitarnym), dokumentacji źródłowej, przeglądu 

strony internetowej oraz uczestnicząc w odprawach Komendy, komendantów 

Związków Drużyn ZHP i kręgów instruktorskich. 

Komisja Rewizyjna systematycznie zapoznawała się z planami pracy oraz 

kształcenia, wykazami zadań do realizacji przez jednostki organizacyjne Hufca 

Sławno, a także rozkazami Komendanta i innymi dokumentami. Na bieżąco 

opracowywała dokumentację swojej działalności. 
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4. Komisja Rewizyjna ściśle współpracowała z Komendą Hufca ZHP Sławno, a jej 

Przewodnicząca uczestniczyła we wszystkich odprawach Komendy. 

5. Pion rewizyjny często kontaktował się ze skarbniczką Hufca - pwd. Dorotą Jeż 

i hm. Jackiem Błaszczykiem - szefem Biura Hufca, którzy w miarę potrzeby 

brali również udział w posiedzeniach Komisji. 

6. Poszczególni członkowie hufcowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w 

realizacji wybranych zadań programowych oraz sporadycznie w formach 

kształceniowych prowadzonych na szczeblu hufcowym i organizowanych w 

Związkach Drużyn ZHP oraz w kręgach instruktorskich. 

7. Działalność kontrolno-rewizyjna prowadzona przez Komisję dotyczyła: 

a. sytuacji finansowo-majątkowej Hufca Sławno (kwartalny monitoring) 

oraz realizacji założeń budżetu, 

b. odprowadzania składek członkowskich w poszczególnych kwartałach, 

c. ewidencji członków i jej zgodności ze stanem osobowym w ewidencji 

elektronicznej ZHP „Tipi”, 

d. rozliczenia Harcerskiej Akcji Letniej i Harcerskiej Akcji Zimowej, 

e. kontroli akcji zleconych realizowanych w czasie HAL na zgrupowaniu 

obozów w Jarosławcu w roku 2021 (z uwagi na sytuację epidemiczną 

wypoczynek w roku 2020 nie był prowadzony), 

f. realizacji hufcowych planów pracy programowej i kształcenia, 

g. analizy dokumentacji i rozliczeń finansowych dotyczących projektów 

Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i 

Skautowych na rok 2020 oraz projektu Chorągwi Zachodniopomorskiej 

ZHP pn. „Zachodniopomorskie Podwórka”, 

h. działalności Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino (w formie zdalnej). 

8. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Po przeprowadzonych działaniach 

nie skierowano wniosków do władz Związku. Po wizytacji zgrupowania 

obozów na bazie w Jarosławcu, Komisja Rewizyjna wypełniła arkusz kontroli, 

który terminowo został przekazany do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w 

Szczecinie za pośrednictwem programu SharePoint. Inne opinie z kontroli 

umieszczono w protokołach, gdyż nie wymagały zastosowania formy uchwał 

i wnioskowania. 

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdziła, że do 11 

marca 2020 r. realizacja planów pracy i kształcenia Hufca ZHP Sławno, a także 

działalność jednostek organizacyjnych i zespołów instruktorskich przebiegały 

zgodnie z przyjętymi założeniami. Natomiast w okresie późniejszym, po 

wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią, praca była niezwykle 

utrudniona. Pomimo to udało się zrealizować większość zaplanowanych 

zadań, stosując formy bezpośredniego działania i zdalnych kontaktów z 

drużynowymi oraz innymi instruktorami. W gromadach i drużynach trudno 

było zorganizować zbiórki, co w znaczącym stopniu wpłynęło na właściwe i 

terminowe odprowadzanie składek członkowskich. Nie wszyscy drużynowi 

radzili sobie z tą sytuacją. Od momentu rozwoju epidemii zmieniły się 

częstotliwość i formy realizacji hufcowych przedsięwzięć, odwołano projekty, 

które wymagały masowego udziału członków podstawowych jednostek 

organizacyjnych. Plany pracy dostosowano do panujących warunków, a 

działalność w dużej mierze przebiegała on-line.  
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Hufcowa Komisja Rewizyjna docenia wartość społecznej pracy instruktorów i 

jednostek organizacyjnych dla środowiska lokalnego, tym bardziej w trudnej 

sytuacji pandemicznej. Należy podkreślić pracę Komendy na rzecz wsparcia 

drużynowych i promocję środowiska harcerskiego na zewnątrz. Ponadto 

Komisja docenia zaangażowanie drużynowych i instruktorów funkcyjnych, 

którzy podjęli się realizacji zadań związanych z programami Narodowego 

Instytutu Wolności (ROHiS) i „Zachodniopomorskie Podwórka”. 

9. Komisja Rewizyjna Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony pogranicza w Sławnie w 

okresie sprawozdawczym sprawowała nadzór nad działalnością Hufca ZHP 

Sławno zgodnie z zapisami Statutu ZHP, oceniając stopień realizacji programu 

rozwoju. Doskonaliła swoją pracę poprzez szkolenia, w tym samokształcenie, 

Pion rewizyjny współpracował z władzami Hufca, uczestnicząc w odprawach  

i w różnorodnych przedsięwzięciach jednostek organizacyjnych. Wykonywała 

swoją działalność w oparciu o Statut ZHP oraz obowiązujące regulaminy, 

pracowała zgodnie z przyjętymi planami, a także wytyczonymi sobie celami. 

Jej członkowie aktywnie działali w macierzystych kręgach instruktorskich. Od 

momentu zawieszenia bezpośredniej pracy harcerskiej (marzec 2020 r.) 

członkowie Komisji Rewizyjnej pozyskiwali informacje o działalności 

sławieńskiego Hufca ZHP i tworzących go jednostek głównie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Lepszemu zorientowaniu się w sytuacji 

służył również udział Przewodniczącej KR we wszystkich zbiórkach Komendy. 

Komisja Rewizyjna starała się aktywnie wspierać pracę Komendy Hufca ZHP w 

organizacji przedsięwzięć i służyła posiadanym doświadczeniem. W dalszym 

ciągu zamierza utrzymywać z jej członkami ścisły kontakt oraz sumiennie 

realizować swoją funkcję kontrolną.  

 

Sławno, dn. 30.09.2021 r. 


