Uchwała nr 1/12/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2
w sprawie przyjęcia „Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca”
§1
Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1 Statutu ZHP Komenda Hufca przyjmuje
„Regulamin pracy komendanta i komendy hufca” w brzmieniu załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
KOMENDANT HUFCA
/-/ hm. Marcin Janiszewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Komendy Hufca nr 1/12/2016
z dnia 27 grudnia 2016 r.

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności: ustawy Prawo o stowarzyszeniach, postanowień Statutu ZHP,
Zasad tworzenia i działania hufca oraz niniejszego regulaminu.
§2
Kompetencje Komendanta i Komendy Hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji
zadań 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.
§4
W skład Komendy Hufca wchodzi 5 instruktorów:
a) Komendant Hufca,
b) Skarbnik Hufca,
c) Członek komendy hufca ds. pracy z kadrą,
d) Członek komendy hufca ds. programowych,
e) Członek komendy hufca ds. kształcenia.
Rozdział II
Organizacja pracy Komendanta i Komendy Hufca
§5
Komendant Hufca organizuje pracę Komendy Hufca i kieruje jej pracą zgodnie z § 53 Statutu ZHP.
Komendant Hufca w szczególności:
a) zwołuje zbiórki Komendy Hufca,
b) ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom Komendy Hufca,
c) nadzoruje wykonywanie uchwał Komendy Hufca.
§6
1. W przypadku nieobecności Komendanta Hufca zadania określone w § 5 niniejszego regulaminu
przejmuje inny Członek komendy hufca imiennie wskazany przez Komendanta Hufca.
2. Komenda Hufca określa kompetencje i podział zadań poszczególnych członków Komendy
Hufca.
§7
W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, Członkowie
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komendy hufca wykonują przydzielone im zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im
zespołów w szczególności:
a) przedkładają i referują na zbiórkach Komendy Hufca sprawy, którymi się zajmują zgodnie z
podziałem zadań,
b) koordynują przygotowywanie planów pracy i planów finansowych nadzorowanych zespołów,
c) kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz oceniają pracę
szefów zespołów.
Rozdział III
Tryb pracy Komendy Hufca
§8
1. Standardowym obiegiem dokumentów w Komendzie Hufca jest obieg elektroniczny.
2. Komenda Hufca spotyka się na zbiórkach zwoływanych zgodnie z przyjętym harmonogramem
pracy Komendy Hufca, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W zbiórkach Komendy Hufca mogą uczestniczyć dodatkowo inne osoby zaproszone przez
Komendę do udziału w całości lub części zbiórki komendy.
4. W szczególnych sytuacjach komendant hufca działając z inicjatywy własnej lub Członka
komendy zwołuje dodatkowe spotkanie Komendy, o którym zawiadamia drogą elektroniczną
wszystkich Członków komendy.
5. W zależności od potrzeb Komenda Hufca może pracować całym lub częściowym składem na
zbiórkach roboczych, do których nie stosuje się wymogów objętych niniejszą uchwałą.
6. Spotkania Komendy Hufca są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
a) datę i numer kolejny zbiórki,
b) wskazanie osoby prowadzącej zbiórkę i listę uczestników zbiórki,
c) porządek i sprawozdanie z przebiegu zbiórki,
d) treść podjętych uchwał,
e) określenie terminu realizacji podjętych decyzji i osób odpowiedzialnych za ich realizację,
f) określenie terminu kolejnej zbiórki Komendy Hufca.
3. Protokół jest zatwierdzany drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia zbiórki.
§9
1. Komenda Hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał
odpowiedzialni są poszczególni Członkowie komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.
2. Uchwały Komendy Hufca są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu Komendy Hufca. Dopuszcza się również głosowanie treści
uchwał drogą elektroniczną.
4. Uchwały Komendy Hufca publikowane są na stronie internetowej Hufca nie później niż 7 dni po
jej uchwaleniu.
Rozdział IV
Organizacja pracy zespołów Hufca
§ 11
1. Realizując statutowe obowiązki Komenda Hufca może powoływać zespoły instruktorskie.
2. Komenda Hufca powołując zespół Hufca określa jego skład, kompetencje oraz wskazuje Członka
komendy hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.
3. Decyzję o powołaniu i rozwiązaniu zespołu ogłaszana jest w rozkazie Komendanta Hufca.
4. Każdy stały zespół Hufca posiada plan pracy oraz budżet zatwierdzony przez Komendę Hufca.
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