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Regulamin Hufca Harcerzy
Hufiec jest jednostką organizacyjną, wychowawczą i gospodarczą
skupiającą szczepy, drużyny, gromady, samodzielne zastępy i inne
jednostki Organizacji Harcerzy istniejące na terenie działania,
wyznaczonym przez Komendanta Chorągwi.
I.

PODSTAWA ORGANIZACYJNA

1) O utworzeniu lub rozwiązaniu Hufca decyduje Naczelnik
Harcerzy na wniosek Komendanta Chorągwi.
2) Nazwę Hufca zatwierdza Komendant Chorągwi na wniosek
Hufcowego. Nazwa hufca może być nazwą miasta lub dzielnicy
w Polsce.
3) Zezwolenie na posiadanie sztandaru harcerskiego Hufca oraz
zatwierdzenie jego wzoru wydaje Naczelnik Harcerzy na wniosek
Komendanta Chorągwi.
II.

HUFCOWY

4) Pracą Hufca kieruje Hufcowy mianowany przez Naczelnika
Harcerzy na wniosek Komendanta Chorągwi.
5) Hufcowy musi być
pełnoletnim (21 lat).

harcmistrzem

lub

podharcmistrzem

6) Komendant Chorągwi może w uzasadnionych przypadkach
zawiesić w czynnościach Hufcowego, o czym niezwłocznie
powiadamia Naczelnika Harcerzy.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI HUFCOWEGO
Hufcowy ponosi pełną odpowiedzialność za poziom pracy i majątek
Hufca, oraz reprezentuje Organizację Harcerzy w sprawach
związanych z działalnością Hufca.
Do niego należy:
7) czuwanie
nad
przestrzeganiem
Prawa
Harcerskiego,
regulaminów i zwyczajów harcerskich oraz wykonywanie
rozkazów i zarządzeń władz przełożonych,
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8) udział w Zjazdach Ogólnych i Okręgu oraz w konferencjach
instruktorskich, wchodzenie z urzędu do Zarządu Obwodu (i
Zarządu K.P.H., jeżeli istnieje przy Hufcu),
9) wydawanie rozkazów, wytycznych programowych i listów
okólnych i przedstawianie ich Komendantowi Chorągwi oraz, w
wyjątkowych wypadkach, upoważnianie Szczepowego do
wydawania pisemnych rozkazów organizacyjnych,
10) przedstawianie
wniosków
Komendantowi
Chorągwi
o
mianowanie i zwalnianie członków komendy hufca, szczepowych
i drużynowych,
11) zwoływanie i prowadzenie odpraw Komendy Hufca i odpraw
kierowników podległych mu jednostek organizacyjnych oraz rad
Hufca,
12) ustalanie planu pracy hufca i organizowanie jego wykonania oraz
organizowanie zlotów, obozów, kolonii, biwaków, ćwiczeń,
kursów, obchodów świąt narodowych i innych imprez,
13) zatwierdzanie programów pracy podległych mu jednostek
organizacyjnych oraz przeprowadzanie rocznej oceny pracy tych
jednostek na podstawie wizytacji i stałej kontroli i przesyłanie
wyników tej oceny do Komendanta Chorągwi,
14) przedstawianie Komendantowi Chorągwi do zatwierdzenia
komendantów i programów organizowanych przez Komendę
Hufca i jednostki organizacyjne Hufca: obozów, kolonii, kursów i
biwaków trwających minimum trzy dni (dwa noclegi).
Zatwierdzanie biwaków dwudniowych (jeden nocleg) i
mianowanie ich komendantów,
15) przedstawianie Komendantowi Chorągwi wniosków o nadanie
pełnych praw i przyjęcie do Z.H.P. lub rozwiązanie szczepów,
drużyn, gromad zuchowych i samodzielnych zastępów,
16) zezwalanie na zakładanie nowych próbnych jednostek
organizacyjnych oraz mianowanie p.o. drużynowych, p.o.
wodzów gromad zuchowych oraz zastępowych zastępów
samodzielnych,
17) dopuszczanie do próby na stopień Harcerza Rzeczypospolitej,
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18) przyznawanie stopni do Harcerza Orlego włącznie oraz
przedstawianie wniosków Komendantowi Chorągwi o przyznanie
stopnia Harcerza Rzeczypospolitej,
19) odbieranie
Przyrzeczenia
Harcerskiego
upoważnianie do tego innych instruktorów,

osobiście

lub

20) pasowanie zuchów na harcerzy osobiście lub upoważnienie do
tego innych instruktorów,
21) przyznawanie sprawności drugiego i trzeciego szczebla,
22) przedstawianie kandydatów na kursy funkcyjnych i instruktorskie
organizowane przez Chorągiew,
23) mianowanie i zwalnianie komisji prób na stopnie wywiadowcy i
ćwika oraz komisji prób na sprawności,
24) przedstawianie
Komendantowi
Chorągwi
wniosków
o
mianowanie i zwalnianie komisji prób na stopnie Harcerza Orlego
i Harcerza Rzeczypospolitej,
25) zawieszanie w razie konieczności członków komendy lub
kierowników jednostek organizacyjnych hufca, z obowiązkiem
powiadomienia o tym Komendanta Chorągwi,
26) zwalnianie z Z.H.P. harcerzy po Przyrzeczeniu na własną prośbę
lub na wniosek drużynowego,
27) przyznawanie nagród i wymierzanie kar,
28) czuwanie nad skarbowością i gospodarka
poszczególnych jednostek organizacyjnych,

Hufca

oraz

29) troska o prasę harcerską oraz o prenumeratę pism harcerskich i
korzystanie z podręczników harcerskich G.K.H. przez podległe
mu jednostki harcerskie.
IV. P.O. HUFCOWEGO
30) W uzasadnionych przypadkach pełnoletni przewodnik lub
Harcerz Rzeczypospolitej może być mianowany p.o. Hufcowego.
31) P.o. Hufcowego mianuje Komendant Chorągwi, zawiadamiając o
tym Naczelnika Harcerzy.
32) Prawa i obowiązki p.o. Hufcowego ustala Komendant Chorągwi.
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V.

KOMENDA HUFCA

Komenda Hufca jest mianowana przez Komendanta Chorągwi na
wniosek Hufcowego.
33) W skład Komendy Hufca wchodzą:
a) Zastępca Hufcowego,
b) Kapelan Hufca,
c) Namiestnik Wędrowników,
d) Namiestnik Harcerzy,
e) Namiestnik Zuchów,
f) Sekretarz,
g) Skarbnik.
Wskazane jest, by w skład Komendy Hufca wchodzili:
h) Instruktor Wychowania Fizycznego,
i) Lekarz,
j) Bibliotekarz, Kronikarz i Referent prasowy.
34) W razie potrzeby funkcje mogą być łączone lub uzupełnione o
zastępców.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA
35) Zastępca Hufcowego:
a) wykonuje zadania powierzone mu przez hufcowego,
b) zastępuje Hufcowego na jego zlecenie,
c) zastępuje Hufcowego, jeśli Hufcowy, z jakichkolwiek
powodów, nie może wykonywać swoich obowiązków, o czym
niezwłocznie powiadamia Komendanta Chorągwi,
d) może jednocześnie pełnić inną funkcję w Komendzie Hufca.
36) Kapelan Hufca
Sposób powołania, prawa i obowiązki Kapelana Hufca, określa
Regulamin Kapelanów Harcerskich.
37) Namiestnicy
Namiestnicy są zastępcami Hufcowego do spraw wędrowników,
harcerzy lub zuchów.
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Do nich należy:
a) koordynowanie i uzgadnianie programów pracy drużyn,
samodzielnych zastępów i gromad oraz pomoc w ich
opracowaniu i wykonaniu,
b) wizytowanie drużyn, samodzielnych zastępów i gromad,
c) organizowanie kursów kształcenia zastępowych i innych,
d) urządzanie konkursów między drużynami, zastępami i
gromadami,
e) kontrolowanie komisji prób na stopnie i sprawności,
f) opiniowanie wniosków na drużynowych, zastępowych
zastępów samodzielnych i wodzów gromad zuchowych,
g) prowadzenie księgi namiestnictwa z programami pracy,
terminarzem i sprawozdaniami,
h) wykonywanie innych żądań na polecenie Hufcowego,
38) Sekretarz
a) prowadzi ewidencję książeczek służbowych i krzyży
harcerskich,
b) prowadzi korespondencję Hufca,
c) prowadzi ewidencję jednostek organizacyjnych,
d) sporządza protokoły z odpraw i rad Hufca,
e) przygotowuje rozkazy, raporty i zestawienia statystyczne,
f) wykonuje inne prace związane z administracją i organizacja
Hufca.
39) Skarbnik
a) kieruje skarbowością i gospodarką Hufca,
b) prowadzi książkę kasową z dowodami,
c) prowadzi książkę inwentarzowa,
d) kontroluje
skarbowość
i
gospodarkę
jednostek
organizacyjnych Hufca i dopilnowuje, aby jednostki
wywiązywały się ze swoich obowiązków skarbowogospodarczych,
e) kontroluje rozliczenia z biwaków, wędrówek, obozów, kolonii i
innych imprez Hufca oraz podległych jednostek,
f) organizuje imprezy dochodowe.
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40) Instruktor wychowania fizycznego
a) współpracuje z organizacjami sportowymi,
b) dopilnowuje przeprowadzania okresowych prób sprawności
fizycznej,
c) dopilnowuje uwzględniania w programach jednostek
organizacyjnych wychowania fizycznego,
d) organizuje zawody sportowe między drużynami, zastępami i
gromadami,
e) organizuje i koordynuje harcerskie kluby sportowe.
41) Lekarz
a) opracowuje instrukcje w zakresie higieny i zdrowia,
b) kontroluje sprawności samarytańskie,
c) kontroluje apteczkę pierwszej pomocy w jednostkach
organizacyjnych Hufca,
d) czuwa nad higiena i zdrowiem na imprezach organizowanych
przez Hufiec.
42) Bibliotekarz, Kronikarz i Referent prasowy
a) prowadzi bibliotekę Hufca,
b) opiekuje się kroniką Hufca i archiwum Hufca,
c) troszczy się o prenumeratę i czytanie pism harcerskich oraz
podręczników G.K.H. w jednostkach organizacyjnych Hufca,
d) przekazuje informacje o pracy Hufca do pism harcerskich i
prasy.
VII. RADA HUFCA
Rada Hufca jest organem doradczym Hufcowego. W skład Rady
wchodzą, obok Hufcowego, członkowie Komendy Hufca oraz
Szczepowi.
VIII. ADMINISTRACJA HUFCA
43) W komendzie Hufca prowadzi się następujące teczki:
a) Pracy Hufca - programów i protokółów,
b) Rozkazów własnych,
c) Rozkazów jednostek organizacyjnych Hufca,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Pism przychodzących,
Kopii pism wychodzących,
Ewidencji jednostek organizacyjnych,
Ewidencji książeczek służbowych i krzyży,
Protokółów zdawczo-odbiorczych,
Raportów wizytacyjnych,
Rozkazów Komendanta Chorągwi
Wiadomości Urzędowych i Rozkazów Naczelnika Harcerzy,
Regulaminów i instrukcji stale obowiązujących,
Dowodów rozchodowych i świadczeń bankowych,
Książkę kasową z kwitariuszem przychodowym,
Książkę inwentarzową.

44) W razie potrzeby można prowadzić dodatkowe książki i teczki.
IX. FUNDUSZE HUFCA
Fundusze Hufca powstają z:
a) części pogłównego ustalonej przez Zjazd Ogólny,
b) dochodów z imprez,
c) zapomóg i darów.
X.

PIECZĘCIE

Komenda Hufca używa pieczęci podłużnej, 70 X 20 mm według
wzoru:
Z.H.P.
CHORĄGIEW HARCERZY w W. BRYTANII
HUFIEC „WARSZAWA”
oraz pieczęci okrągłej o średnicy 25 mm / 35 mm z krzyżem
harcerskim pośrodku i napisem jak wzór poniżej:
Z.H.P. HUFIEC HARCERZY „WARSZAWA”
Napis Z.H.P. u dołu pod krzyżem.
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XI. PRZEKAZANIE HUFCA
45) Formalne przekazanie Hufca (sznur, sztandar) odbywa się na
odpowiedniej imprezie Hufca, w obecności Komendanta
Chorągwi lub jego wydelegowanego zastępcy.
46) Administracyjne przekazanie Hufca odbywa się w trybie
określonym w Instrukcji Zdawczo-Odbiorczej obowiązującej w
Organizacji Harcerzy, w terminie wyznaczonym przez
Komendanta Chorągwi.
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