Regulamin Hufca Harcerzy ZHR
Wprowadzony uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 245/2 z dnia 10.06.2011
I. Przepisy ogólne
§1
1. Hufiec harcerzy jest jednostką organizacyjną ZHR skupiająca gromady zuchów, drużyny
harcerzy, drużyny wędrowników, działające na określonym terenie.
2. Hufiec jest wspólnotą drużynowych, komendantów innych jednostek organizacyjnych ZHR,
oraz innych instruktorów z terenu hufca.
3. Terenem działania hufca jest obszar jednej lub więcej gmin.
§2
1. Hufiec liczy od 5 do 10 jednostek organizacyjnych Związku.
2. Do hufca powinien należeć przynajmniej jeden instruktor, który nie pełni funkcji
Komendanta jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust.1.
3. Hufiec należy do Chorągwi.
§3
Powoływanie, łączenie, podział i rozwiązanie hufca, ustalanie terenu działania i nazwy
następuje w drodze rozkazu właściwego Komendanta Chorągwi na wniosek zainteresowanych
instruktorów.
§4
Zadaniem hufca jest wspomaganie pracy jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład,
drużynowych, komendantów innych jednostek organizacyjnych oraz innych instruktorów z
terenu hufca, oraz koordynacja realizacji statutowych celów Związku w środowisku swojego
działania, a w szczególności:
a) troska o stały rozwój jednostek organizacyjnych w hufcu i podnoszenie poziomu ich
pracy wychowawczej,
b) systematyczne kształcenie kadry do poziomu drużynowego włącznie, w porozumieniu
z właściwą Szkołą Instruktorską,
c) kreowanie kandydatów na instruktorów,
d) inspirowanie i pomoc organizacyjna w pełnieniu służby w środowisku działania hufca,
e) kontrola i koordynacja pracy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład hufca,
f) organizowanie współpracy z Kołem Przyjaciół Harcerstwa przy hufcu oraz innymi
osobami wspierającymi pracę hufca,
g) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów ZHR oraz wykonywaniem decyzji władz
Związku,w
h) włączanie instruktorów w życie hufca.
§5
1. Nazwa hufca składa się ze słów określających rodzaje jednostek, jakie w nim działają, tj.
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"Hufiec Harcerzy" lub „Hufiec Harcerzy i Zuchów” poprzedzonych nazwą miasta lub
regionu np. Toruński albo Warmiński. Jeśli w hufcu działają wszystkie rodzaje jednostek ,
nazwa może składać się tylko ze słów „Hufiec Harcerzy” oraz miejscowości na terenie
której działają.
2. Nazwa hufca może zawierać inne elementy, w szczególności imię patrona.
3. Jeżeli w danej miejscowości działa kilka hufców harcerzy, należy przyjąć zasadę
nazewnictwa (np. Hufiec Harcerzy Kraków Śródmieście I, Hufiec Harcerzy Kraków
Śródmieście II, lub I Poznański Hufiec Harcerzy , II Poznański Hufiec Harcerzy; lub nazwy
własne hufców).
II. Władze hufca
1.
2.
3.
4.

5.
6.

§6
Pracą hufca kieruje hufcowy - instruktor ZHR posiadający stopień harcmistrza lub
podharcmistrza.
Hufcowego mianuje i odwołuje właściwy Komendant Chorągwi.
Hufcowy jest drużynowym drużynowych, komendantów innych jednostek
organizacyjnych i instruktorów z przydziałem służbowym do hufca.
Hufcowy:
a) dba o utrzymanie właściwego poziomu wychowawczego drużyn i innych jednostek
organizacyjnych z terenu hufca,poprzez wizytacje i inne narzędzia,
b) prowadzi pracę hufca w oparciu o plan pracy zatwierdzony w wyznaczonym terminie
przez Komendanta Chorągwi,
c) zatwierdza plany pracy gromad i drużyn z terenu hufca,
d) powołuje, przyjmuje, zawiesza i rozwiązuje jednostki organizacyjne z terenu hufca,
chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
e) mianuje i zwalnia drużynowych, komendantów innych jednostek organizacyjnych z
terenu hufca,
f) powołuje w razie potrzeby opiekunów gromad i drużyn skupionych w hufcu, chyba że
odrębne przepisy stanowią inaczej,
g) powołuje i obsadza funkcje pomocnicze na terenie hufca,
h) prowadzi dokumentację hufca,
i) kontroluje zbieranie i wpłacanie składek,
j) zarządza majątkiem Związku na terenie hufca,
k) wydaje rozkazy,
l) nadzoruje oddawanie rocznych sprawozdań finansowych i inwentarzowych podległych
mu drużyn,
m) współuczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na statutową działalność
drużyn i hufca.
Hufcowy może spośród instruktorów hufca powołać komendę hufca, służącą mu pomocą w
kierowaniu hufcem i wykonywaniu zadań określonych w ustępie poprzedzającym
Właściwy Komendant Chorągwi może powierzyć instruktorowi pełnienie obowiązków
hufcowego (p.o. hufcowego), jeżeli:
a) kandydat na funkcję hufcowego nie posiada stopnia podharcmistrza; jednakże zaleca się,
aby miał ukończony kurs podharcmistrzów. Funkcji tej nie może pełnić dłużej niż rok od
dnia mianowania,
b) zbiórka instruktorów hufca nie odbyła się, mimo dwukrotnego wyznaczenia terminu,
albo podczas zbiórki instruktorów nie zdołano wybrać kandydata na hufcowego.
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§7
Przed objęciem funkcji hufcowy składa na ręce Komendanta Chorągwi pisemne oświadczenie o
przyjęciu odpowiedzialności o następującej treści: "W poczuciu pełnej odpowiedzialności
podejmuję się prowadzenia (nazwa hufca) i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących
w tym zakresie przepisów państwowych, Statutu i innych przepisów Związku oraz
prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkiem Związku.”
....................................................................
....................................................................
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
....................................................................
...................................................................
Miejscowość i data Podpis
1.
2.
3.
4.

5.

§8
Zbiórka instruktorów hufca zwoływana jest co dwa lata.
Zbiórkę instruktorów hufca zwołuje hufcowy z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej połowy instruktorów hufca - w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu
wpłynięcia wniosku w tej sprawie albo
W przypadku, gdy hufcowy nie zwoła zbiórki w terminach, o których mowa w punktach 1
lub 2 zbiórkę zwołuje właściwy Komendant Chorągwi.
Do kompetencji zbiórki instruktorów hufca należy:
a) przyjmowanie sprawozdania hufcowego
b) wybór kandydata na hufcowego i wnioskowanie do właściwego Komendanta Chorągwi
o jego mianowanie,
c) wnioskowanie do właściwego Komendanta Chorągwi o zwolnienie hufcowego.
d) wnioskowanie do właściwego Komendanta Chorągwi o rozwiązanie hufca oraz zmianę
nazwy, siedziby lub terenu działania hufca.
O terminie i miejscu zbiórki instruktorów hufca, o której mowa w ust.1 i 2, należy w ciągu
dwóch tygodni po ich ustaleniu poinformować właściwego Komendanta Chorągwi oraz
instruktorów z przydziałem służbowym do hufca
III. Dokumentacja

§9
1. Hufiec powinien posiadać następującą dokumentację:
a) teczkę archiwalną hufca zawierającą: oryginały rozkazów hufcowego, rozkazy
jednostki nadrzędnej, zatwierdzone plany pracy drużyn/gromad i jednostek
organizacyjnych, oświadczenia drużynowych, kopie wysyłanych dokumentów,
materiałów i listów oraz oryginały korespondencji przychodzącej (całość zebrana w np.
w książce korespondencji), inne archiwalia,
b) ewidencję jednostek organizacyjnych hufca zawierającą: nazwę, numer, charakter
jednostki organizacyjnej, siedzibę, adres do korespondencji, imię, nazwisko, adres
Komendanta jednostki organizacyjnej, dane personalne pozostałych instruktorów
jednostki organizacyjnej (także przybocznych), liczbę członków jednostki
organizacyjnej (dla drużyn harcerzy z uwzględnieniem podziału na zastępy);
c) ewidencję instruktorów hufca zawierającą: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania, miejsce pracy, stopień instruktorski, aktualnie pełnioną funkcję,
d) dokumentację finansową i gospodarczą określoną w odrębnych przepisach Związku.
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2. Naczelnik Harcerzy może określić w formie instrukcji rodzaj i wzór dokumentacji
prowadzonej przez hufiec, oraz formę jej przechowywania (drukowana, elektroniczna).
3. Hufcowy może powierzyć innej osobie prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust.1,
co nie zwalnia go od odpowiedzialności za prawidłowe i systematyczne prowadzenie
IV. Nadzór organizacyjny
1.
2.

3.
4.
5.

§ 10
Właściwy Komendant Chorągwi sprawuje zwierzchnictwo nad pracą hufca.
Przed powołaniem hufca właściwy Komendant Chorągwi powinien posiadać komplet
informacji dotyczących: terenu działania hufca, miejscowości stanowiącej siedzibę władz
hufca, składu hufca (wykaz jednostek organizacyjnych oraz instruktorów i ich funkcji),
kandydata na hufcowego, nazwy hufca, adresu do korespondencji, a po powołaniu
przekazać jego kopię do Naczelnika.
Właściwy Komendant Chorągwi może rozwiązać hufiec, jeżeli nie spełnia on kryteriów
wynikających ze Statutu i regulaminów Związku.
W przypadku rozwiązania hufca wchodzące w jego skład jednostki organizacyjne właściwy
Komendant Chorągwi może przenieść do innego hufca albo podporządkować bezpośrednio
sobie.
W przypadku rozwiązania hufca właściwy Komendant Chorągwi albo inna wyznaczona
przez niego osoba posiadająca pisemne upoważnienie zabezpiecza cały majątek oraz
dokumentację hufca.

§ 11
Odmowna decyzja właściwego Komendanta Chorągwi w sprawie powołania hufca, nadania
nazwy, mianowania hufcowego wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem. Przysługuje od niej
odwołanie do Naczelnika Harcerzy.
VI. Przepisy końcowe
§ 12
1. W przypadku, gdy jednostki organizacyjne Związku, działające na tym samym terytorium
pragną stworzyć wspólną strukturę Związku, a nie spełniają kryteriów, o których mowa w §
2 ust. 1 i 2 mogą utworzyć związek drużyn harcerzy. Związek drużyn, jako forma
przejściowa, powinien dążyć do przekształcenia się w hufiec.
2. Związkiem drużyn kieruje Komendant związku będący instruktorem ZHR w stopniu
podharcmistrza. Jeśli kandydat na komendanta związku nie posiada stopnia podharcmistrza
stosuje się odpowiednio zasady z §6 pkt.6 lit. a.
3. Powołanie, rozwiązanie, ustalanie terenu działania, nadanie nazwy związkowi drużyn, oraz
mianowanie i zwolnienie Komendanta związku drużyn następuje w drodze rozkazu
właściwego Komendanta Chorągwi.
4. Komendant Chorągwi określa w rozkazie, które z uprawnień i obowiązków określonych w §
6 ust.1 znajdują się w kompetencji Komendanta związku drużyn.
§ 13
1. Przepisy Związku dotyczące hufca i hufcowego stosuje się odpowiednio do związku drużyn
i Komendanta związku drużyn, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
2. Jeżeli przepisy Związku mówią o hufcowym oraz komendancie związku drużyn należy
przez to rozumieć także p.o. hufcowego i p.o. komendanta związku drużyn, z
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uwzględnieniem § 12 ust. 4.3.
3. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące hufcowego stosuje się odpowiednio do
Komendanta Chorągwi, w przypadku określonym w § 10 ust. 4.
§ 14
1. Jeżeli Chorągwią kieruje instruktor pełniący obowiązki Komendanta Chorągwi
kompetencje Komendanta Chorągwi, o których mowa w § 3, §6 ust. 2 i ust. 6, § 8 ust. 2,
§10 ust. 2, ust. 3, §11, §13 ust. 3 wykonuje Naczelnik Harcerzy na wniosek tego instruktora.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 odwołanie, o którym mowa w § 11 składa się do
Naczelnictwa.
§ 16
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Naczelnika Harcerzy
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