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Przyjęty na zbiórce Komendy Hufca Uchwałą Nr 4/IX/2008 dnia 25 września 2008r. 



Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
Podstawę wydania niniejszego regulaminu stanowi: 
- Statut ZHP 
- Uchwała GK ZHP nr 41/2006 z 10 października 2006 r. w sprawie zatwierdzania „Za-
sad tworzenia i działania hufca” 
- uchwała GK ZHP nr 56/2003 z 15 kwietnia 2006r. w sprawie „Zasad działalności fi-
nansowo – gospodarczej w ZHP” 
- Plan Rozwoju Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej na lata 2007-2011 
 

§ 2. 
 

Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na pod-
stawie przepisów prawa, a w szczególności: 
- ustawy prawo o stowarzyszeniach, 
- postanowień Statutu ZHP, 
- zasad tworzenia i działania Hufca oraz niniejszego regulaminu, 
- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 3. 
 

Kompetencje Komendanta i Komendy Hufca obejmują wszystkie czynności konieczne 
do realizacji zadań Hufca określonych w Statucie ZHP, uchwałach władz Chorągwi, 
władz naczelnych oraz podjętych podczas zjazdu Hufca. 

 
§ 4. 

 
Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości, jak i poszczegól-
nych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). 
- dbać o wizerunek i nie narażać dobrego imienia ZHP, 
- doskonalić działalność organizacyjną i merytoryczną podległego zespołu, namiestnic-
twa, sztabu, komisji, 
- planować wydatki, oszczędnie gospodarować przyznanymi środkami, prawidłowo go-
spodarować środkami publicznymi, 
- współpracować z namiestnikami, szefami innych zespołów w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji zadań, 
- współpracować z drużynami i środowiskami instruktorskimi, 
- dbać o mienie ZHP, które jest w jego dyspozycji lub w dyspozycji zespołu, którym 
kieruje. 
Odpowiada za: 
- atmosferę pracy sprzyjającą realizacji zadań, 



- kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, akt, itp. 
- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 
- przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i 
służbowej, 
- właściwe wykorzystanie (zgodnie z przeznaczeniem) 
urządzeń, lokali i wyposażenia stanowiącego wspólną własność Hufca. 
- bezpośrednio nadzoruje pracę zastępcy, skarbnika oraz członków komendy; 
- współpracuje z innymi organizacjami harcerskimi; 
2. Zadania wymienione w punktach 1-8 Komendant Hufca wykonuje bezpośrednio lub 
pośrednio przez członków Komendy Hufca szefów podstawowych jednostek organiza-
cyjnych i pracowników Hufca. 
3. W przypadku nieobecności Komendanta Hufca zadania w 
niniejszym regulaminie wykonuje phm. Alicja Kołton 
 

§ 5. 
 

Ramowy zakres kompetencji. 
Każdy instruktor będący we władzach Hufca, pełniący funkcje w różnych strukturach: 
Ma prawo: 
- reprezentować Komendę Hufca zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami oraz szcze-
gółowym zakresem zadań, 
- składać wnioski o wyróżnienie lub zastosowanie kary wobec podległych instruktorów, 
- przedkładać propozycję instruktorów, harcerzy i wędrowników do pracy w zespołach 
i referatach z uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych na poszczególne funkcje, 
- do odpowiednich warunków pracy, niezbędnych do efektywnego i prawidłowego re-
alizowania przyjętych obowiązków, 
- do informacji, do korzystania ze sprzętu i urządzeń biurowych, 
Ma obowiązek: 
- podnosić własne kwalifikacje poprzez samokształcenie, uczestnictwo w kursach, 
warsztatach, udział w szkoleniach seminariach oraz dbać o podnoszenie kwalifikacji 
podległych instruktorów i pracowników, 
 

§ 6. 
 
1. W skład Komendy Hufca wchodzą; 
- Komendant Hufca, 
- 1 zastępca Komendanta Hufca ds. programowych 
- Skarbnik Hufca, 
- członkowie Komendy (w tym kwatermistrz hufca) 
 
 
 

 
 
 



Rozdział II 
Organizacja pracy Komendanta i Komendy Hufca 

 
§ 7. 

 
1. Komendant Hufca organizuję i kieruje pracą Komendy Hufca. 
2. Komendant Hufca w szczególności: 
- zwołuje zbiórki Komendy Hufca, 
- ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom Komendy 
Hufca, 
- nadzoruje wykonanie uchwał Komendy Hufca. 
 

§ 8. 
 

1. W przypadku nieobecności Komendanta Hufca zadania określone w § 6 ust. 2 
niniejszego regulaminu wykonuje zastępczyni Komendanta phm. Alicja Kołton 
2. Komendant Hufca w drodze uchwały określa organizację pracy Komendanta i Ko-
mendy Hufca w tym podział zadań przypisanych poszczególnym członkom Komendy 
Hufca. 
 
 

Rozdział III 
Tryb pracy Komendy Hufca 

 
§ 9. 

 
2. Komenda Hufca obraduje i podejmuje decyzje na zbiórkach zwoływanych przez 
Komendanta Hufca zgodnie z przyjętym planem pracy Komendy Hufca, jednak nie rza-
dziej niż raz w miesiącu. Komendant Hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórkę 
Komendy Hufca na wniosek, co najmniej 1/3 składu Komendy Hufca w terminie 7 dni 
od daty złożenia wniosku. 
3. W zbiórkach Komendy Hufca mają prawo uczestniczyć: przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Hufca, a na zaproszenie Komendanta Hufca również inne osoby, lub osoba 
delegowana przez Przewodniczącego KRH. 

 
§ 10. 

 
1. Komenda Hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów 
uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie komendy hufca zgodnie z przydzia-
łem zadań. 
2. Uchwały Komendy Hufca podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, 
co najmniej połowy składu Komendy Hufca. 
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Komendanta Hufca lub członka 
Komendy Hufca prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności Komendanta Hufca. 



4. Uchwałę Komendy Hufca podpisuje Komendant Hufca lub członek Komendy prowa-
dzący zbiórkę Komendy Hufca. 
5. Uchwały Komendy Hufca i decyzje Komendanta Hufca niezgodne z prawem, Statu-
tem ZHP oraz uchwałami i decyzjami władz wyższego stopnia są nieważne. Nieważ-
ność uchwał i decyzji Komendy Hufca stwierdza Komenda Chorągwi Śląskiej, komen-
dant Chorągwi Śląskiej. 
 

§ 11. 
 
1. Z każdej zbiórki Komendy Hufca sporządza się protokół. 
Protokół podpisują obecni członkowie Komendy Hufca oraz 
protokolant.. 
2. Protokół jest zatwierdzany najpóźniej na następnej zbiórce Komendy Hufca. 
 

§ 12. 
 
Komendant Hufca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 
następujących dokumentów: 
1) do zespołów instruktorskich Hufca: 
- rozkazy Komendanta Hufca; 
- plan pracy Hufca oraz plan kształcenia; 
2) do biura Komendy Chorągwi: 
- rozkazy Komendanta Hufca; 
- plan pracy Hufca oraz plan kształcenia; 
- protokoły ze zbiórek Komendy Hufca; 
- dokumentację finansowo-gospodarczą; 
- dokumentację Zjazdu Hufca; 
- ankiety opisowe i analizę spisu harcerskiego; 
- inne określone przez władze wyższego stopnia lub 
wynikające z odrębnych przepisów. 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna Komendy Hufca 

 
§ 13. 

 
1. Dla właściwej realizacji zadań organizacyjnych, programowych oraz gospodarczych 
Komenda Hufca pracuje w odpowiedniej strukturze, w której każdemu z członków 
Komendy przypisane są zadania. 
2. Komenda Hufca poszczególne zadania wypełnia poprzez namiestnictwa, zespoły in-
struktorskie, komisje, podstawowe jednostki organizacyjne i gospodarcze oraz prze-
wodniczących kręgów, komendantów szczepów, rad szczepów, drużynowych, rad dru-
żyn, szefów itp. 
3. W zależności od potrzeb Komendant Hufca powołuje: sztaby, komisje, zespoły, peł-
nomocników do realizacji określonego zadania, które pracują okresowo lub na stałe. 



Rozdział V 
Szczegółowe zakresy zadań i kompetencji 

 
§ 14. 

 
Zadania Komendanta Hufca: 
1. Kieruje bieżącą działalnością Hufca. 
2. Reprezentuje Hufiec wobec władz, instytucji i organizacji. 
3. Określa organizację pracy Komendy Hufca i kieruje jej pracami w 
szczególności: 
- opracowuje plan pracy Komendy Hufca; 
- zwołuje zbiórki komendy; 
- ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom Komendy; 
- nadzoruje realizację uchwał Komendy Hufca; 
2. Wydaje rozkazy. 
3. Koordynuje działalnością Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. 
4. Wykonuje uchwały i decyzje władz ZHP. 
5. Powołuje i odwołuje namiestników, szefów zespołów instruktorskich oraz innych 
podstawowych jednostek organizacyjnych. 
6. Wykonuje inne zobowiązania wynikające z pełnomocnictw otrzymanych od Komen-
danta i skarbnika Chorągwi w tym: 
- zobowiązania wynikające ze stosunku pracy; 
- łącznie ze skarbnikiem Hufca zarządza majątkiem, wydaje 
zezwolenia na samodzielne prowadzenie finansów przez 
jednostki organizacyjne hufca; 
- udziela pełnomocnictw; 


