
REGULAMIN PRACY 

KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PRUSZKÓW  

na lata 2011-2015 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

& 1 

Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów 

prawa a w szczególności: 

1. Ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

2. Ustawy o organizacji pożytku publicznego. 

3. Postanowieo statutu ZHP. 

4. Zasad tworzenia i działania hufca oraz niniejszego regulaminu. 

& 2 

Kompetencje Komendanta i Komendy Hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji 

zadao hufca określonych w Statucie ZHP, uchwałach władz wyższego szczebla i zjazdu hufca. 

& 3 

Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości, jak i poszczególnych jej 

członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7 ) 

& 4 

W skład Komendy wchodzą: 

1. Komendant Hufca.  

2. Skarbnik Hufca. 

3. Z-ca Komendanta Hufca. 

4. Członek Komendy Hufca do spraw kształcenia. 

5. Członek Komendy Hufca do spraw kwatermistrzowskich. 

6. Członek Komendy Hufca. 

 

Rozdział 2 

Organizacja pracy Komendanta i Komendy Hufca 

& 5 

1. Komendant Hufca organizuje pracę Komendy Hufca i kieruje jej pracą. 

2. Komendant Hufca: 



 zwołuje zbiórki Komendy Hufca (nie rzadziej niż raz na  miesiąc). Zbiórki odbywają się w 

lokalu hufca lub w pilnych sprawach jako konsultacje przeprowadzane drogą 

elektroniczną, 

 ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom Komendy Hufca, 

 nadzoruje wykonywanie uchwał Komendy Hufca. 

& 6 

1. W przypadku nieobecności Komendanta zadania określone w &5 ust. 2 niniejszego regulaminu 

przejmuje zastępca Komendanta Hufca lub w szczególnych przypadkach inny członek 

Komendy Hufca imiennie wskazany przez komendanta. 

2. Komenda Hufca w drodze uchwały określa podział zadao przypisanych poszczególnym 

członkom Komendy Hufca. 

& 7 

 

W ramach podziału zadao, o którym mowa w &6 ust.2 niniejszego regulaminu członkowie komendy 

hufca wykonują przypisane im zadania, nadzorują pracę przypisanych im zespołów w szczególności: 

1. Kontrolują wykonanie zadao realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz oceniają 

prace kierowników zespołów. 

2. Przedkładają i referują na zbiórkach Komendy Hufca sprawy należące do ich zakresu 

obowiązków oraz nadzorowanych zespołów. 

 

Rozdział 3 

Organizacja pracy Komendanta i Komendy Hufca 

& 8 

1. Komenda Hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych zgodnie z 

przyjętym planem pracy zgodnie z &5 ust. 2  . 

2.  Komendant zobowiązany jest również zwoład zbiórki Komendy Hufca na wniosek co 

najmniej1/3 składu komendy hufca w terminie max 7 dni od daty złożenia wniosku( e-mail 

lub telefonicznie) 

3. Komenda Hufca określa sposób powiadamiania o zbiórkach komendy. O terminie kolejnej 

zbiórki Komendant Hufca powiadamia wszystkich członków Komendy oraz zaproszonych 

instruktorów co najmniej na 7 dni przed terminem zbiórki. 

4. W zbiórkach Komendy Hufca mogą uczestniczyd: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca , a 

na zaproszenie Komendanta Hufca również inne osoby. 

& 9 

1. Komenda Hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał 

odpowiedzialni są poszczególni członkowie komendy zgodnie z podziałem zadao. 



2. Uchwały Komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy składu Komendy Hufca. 

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Komendanta Hufca. 

4. Uchwałę Komendy Hufca podpisuje Komendant Hufca lub członek komendy prowadzący 

zbiórkę. Uchwały dotyczące majątku hufca podpisuje Komendant Hufca wraz ze Skarbnikiem 

Hufca 

& 10 

1.  Z każdej zbiórki  Komendy Hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują obecni 

członkowie komendy oraz protokolant. 

2. Protokół powinien byd zgodny z wzorem opublikowanym w dokumencie „Zasady działania  

Hufca” 

3. Protokół jest zatwierdzany  najpóźniej na następnej zbiórce Komendy Hufca. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Hufca 

& 11 

1. Realizując statutowe obowiązki Komenda Hufca może powoływad stałe bądź doraźne zespoły 

robocze (sztaby). 

2. Komenda hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny, kompetencje 

(regulamin) oraz wskazuje odpowiedzialnego członka komendy, który nadzoruje i wspiera 

pracę zespołu (sztabu). 

3. Powołanie zespołu(sztabu) Komendant Hufca podaje do wiadomości w rozkazie. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

& 12 

1. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest zakres obowiązków poszczególnych członków 

Komendy Hufca oraz struktura hufca. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą zostad 

podjęte na zbiórce Komendy Hufca przy obecności wszystkich członków większością 

kwalifikowaną 

 

 

Pruszków 18.10 2011 roku. 


