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REGULAMIN HUFCA HARCERZY 



Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 
 

 
1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą hufiec harcerzy i hufiec 

harcerek.  W razie potrzeby hufce mogą być tworzone na terytorium mniejszym 
niż obwód. 

 
2. Pracą hufca harcerzy kieruje Hufcowy, hufca harcerek, Hufcowa. 
 
3. Hufcowego mianuje Naczelnik Harcerzy spośród harcmistrzów lub pełnoletnich 

podharcmistrzów, ewentualnie spośród działaczów.  Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do mianowania hufcowej.  

 
I.  ORGANIZACJA 

 
1. O utworzeniu lub rozwiązaniu hufca decyduje Naczelnik Harcerzy na wniosek 

Komendanta Chorągwi.  Nazwa hufca może być nazwą miasta lub dzielnicy w 
Polsce.  Zezwolenie na posiadanie sztandaru harcerskiego hufca oraz 
zatwierdzenie jego wzoru wydaje Naczelnik Harcerzy na wniosek Komendanta 
Chorągwi. 

 
2. Pracą hufca kieruje Hufcowy mianowany przez Naczelnika Harcerzy na wniosek 

Komendanta Chorągwi.  Harcerz nie posiadający odpowiednich kwalifikacji może 
być mianowany p.o. Hufcowym.  P.O. Hufcowego mianuje Komendant Chorągwi. 

 
3. Organem doradczym, opiniodawczym i pracy hufcowego jest Komenda Hufca,  

mianowana przez Komendanta Chorągwi na wniosek Hufcowego: 
    W skład Komendy Hufca wchodzą: 

a. Zastępca hufcowego 
b. Kapelan hufca 
c. Namiestnik harcerzy-wędrowników 
d. Namiestnik harcerzy 
e. Namiestnik zuchów 
f. Sekretarz 
g. Referent gospodarczy/skarbnik 
h. Instruktor wychowania fizycznego 
i. Bibliotekarz, kronikarz i referent prasowy 
W razie potrzeby funkcje mogą być łączone lub powiększone o zastępców.  W 
razie możliwości wskazane jest powołanie do komendy hufca lekarza. 



 
II. PRAWA I OBOWIĄZKI HUFCOWEGO I CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA 

 
4. Hufcowy ponosi pełną odpowiedzialność za poziom pracy i majątek hufca, oraz 

reprezentuje Organizację  Harcerzy w sprawach związanych z działalnością 
hufca. 

     Do obowiązków Hufcowego należy: 
a. Czuwanie nad przestrzeganiem Prawa Harcerskiego, regulaminów i 

zwyczajów harcerskich oraz wykonywanie rozkazów i zarządzeń władz 
przełożonych.  

b. Wydawanie rozkazów, wytycznych programowych i listów okólnych i 
przedstawianie ich Komendantowi Chorągwi oraz przesyłanie do 
wiadomości Zarządowi Obwodu. 

c. Branie udziału w Zjazdach Okręgu, konferencjach instruktorskich i 
wchodzenie z urzędu do Zarządu Obwodu i Zarządu K.P.H., jeżeli istnieje 
przy hufcach. 

d. Zwoływanie i prowadzenie odpraw Komendy Hufca i odpraw kierowników  
podległych mu jednostek organizacyjnych oraz Rad Hufca. 

e. Ustalanie planu pracy hufca i organizowanie jego wykonania oraz 
organizowanie zlotów, obozów, kolonii, ćwiczeń, świąt, kursów itp. 

f. Zatwierdzanie programów pracy podległych mu jednostek organizacyjnych 
oraz przeprowadzania rocznej oceny pracy tych jednostek na podstawie 
wizytacji i stałej kontroli i przesyłanie wyników tej oceny do Komendanta 
Chorągwi. 

g. Przedstawianie Komendantowi Chorągwi do zatwierdzenia komendantów i 
programów organizowanych przez komendę hufca i jednostki 
organizacyjne hufca, obozów, kolonii, kursów i biwaków /od trzech dni/. 
Biwaki dwudniowe /jeden lub dwa noclegi/ zatwierdza Hufcowy i mianuje 
komendantów. 

h. Zezwolenie na zakładanie nowych jednostek organizacyjnych oraz 
mianowanie p.o. drużynowych, wodzów gromad zuchowych i zastępowych 
zastępów samodzielnych. 

i. Przedstawianie wniosków Komendantowi Chorągwi o przyjęcie do Z.H.P. i 
rozwiązanie drużyny. 

j. Przedstawianie wniosków Komendantowi Chorągwi o mianowanie i 
zwalnianie członków komendy hufca, szczepowych i drużynowych. 

k. Mianowanie i zwalnianie  komisji prób na stopień wywiadowcy i ćwika i 
komisji próby na sprawności. 



l. Przedstawianie wniosków Komendantowi Chorągwi o mianowanie i 
zwalnianie komisji prób na stopień Harcerza Orlego i Harcerza 
Rzeczypospolitej. 

m. Dopuszczanie do próby na stopień Harcerza Rzeczypospolitej. 
n. Przedstawianie kandydatów na kurs drużynowych i podharcmistrzów. 
o. Odbieranie przyrzeczenia osobiście lub upoważnianie do tego innych 

instruktorów. 
p. Zwalnianie z Z.H.P. harcerzy po przyrzeczeniu na własną prośbę lub na 

wniosek drużynowego. 
q. Zawieszania w razie konieczności kierowników jednostek organizacyjnych 

i pracy, z obowiązkiem powiadomienia Komendanta Chorągwi. 
r. Troska o prasę harcerską i prenumeratę pism harcerskich przez podległe 

mu jednostki harcerskie. 
 

Prawa i obowiązki P.O. hufcowego ustala Komendant Chorągwi. 
 
5. Zastępca Hufcowego. 

Wykonuje pracę powierzoną mu przez hufcowego oraz zastępuje hufcowego na 
jego zlecenie, lub jeśli Hufcowy, z jakichkolwiek powodów nie może wykonywać 
swoich obowiązków, o czym niezwłocznie powiadamia Komendanta Chorągwi. 
 

6. Kapelan Hufca. 
Sposób powołania, prawa i obowiązki Kapelana Hufca, określa Regulamin 
Kapelanów Harcerskich. 
 

7. Namiestnicy. 
Namiestnicy są zastępcami hufcowego do spraw harcerzy wędrowników, 
harcerzy i zuchów. 

     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 zastępowych i specjalnych. 
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 oraz o.o. 
g. Prowadzenie księgi namiestnictwa z programami pracy, terminarzem i 

sprawozdaniami powizytacyjnymi. 



h. Oraz inne sprawy przekazane przez Hufcowego. 
  

8. Sekretarz. 
a. Prowadzi książkę pracy hufca. 
b. Prowadzi korespondencję hufca. 
c. Prowadzi ewidencję jednostek organizacyjnych, książeczek służbowych i 

krzyży harcerskich. 
d. Pisze protokóły z odpraw i rad hufca. 
e. Przygotowuje rozkazy, raporty i zestawienia statystyczne. 
f. Oraz wykonuje inne prace związane z administracją hufca. 
 

9. Referent gospodarczy-skarbnik. 
a. Kieruje skarbowością i gospodarką hufca. 
b. Prowadzi książkę kasową i inwentarzową hufca. 
c. Kontroluje skarbowość i gospodarkę jednostek organizacyjnych hufca. 
d. Dopilnowuje aby jednostka wywiązywała się ze swoich obowiązków 

skarbowo-gospodarczych. 
e. Organizuje imprezy dochodowe. 
 

10.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 harcerskie kluby sportowe. 

 
11. Bibliotekarz, kronikarz i referent prasowy. 

a. Prowadzi bibliotekę hufca. 
b. Opiekuje się kroniką hufca. 
c. Przechowuje archiwum hufca. 
d. Troszczy się o prenumeratę i czytanie pism harcerskich w jednostkach 

hufca. 
e. Przygotowuje materiały do pism harcerskich i prasy o pracy hufca. 

  
III ADMINISTRACJA HUFCA 
 
12.W komendzie hufca prowadzi się następujące książki i teczki: 

a. Książka Pracy Hufca. 



b. Książka Kasowa z kwitariuszem przychodowym i teczką dowodów 
rozchodowych. 

c. Książka Inwentarzowa. 
d. Książka Ewidencji (ewidencja książek służbowych i krzyży) 
e. Teczka ewidencji jednostek organizacyjnych 
f. Teczka pism przychodzących. 
g. Teczka pism wychodzących. 
h. Teczka protokółów zdawczo-odbiorczych i raportów wizytacyjnych. 
i. Teczka wiadomości urzędowych i rozkazów chorągwi. 
j. Teczka regulaminów i instrukcji stale obowiązujących. 

 
13.Fundusze Komendy Hufca powstają z: 

a. Części pogłowia ustalonej przez Radę Naczelną. 
b. Dochodu z imprez. 
c. Zapomóg i darów. 
 

14.Pieczęcie 
      Komenda Hufca używa pieczęci podłużnej: 

70 X 22 mm według wzoru: 
Z.H.P. 

CHORĄGIEW HARCERZY w W. BRYTANII 
HUFIEC “WARSZAWA” 

 
Z.H.P. 

CHORĄGIEW HARCERZY W KANADZIE 
HUFIEC “KARPATY” 

 
oraz pieczęci okrągłej o średnicy 25 mm / 35 mm z krzyżem harcerskim 
pośrodku i napisem jak wzór poniżej: “ZHP HUFIEC HARCERZY 
“WARSZAWA” 
napis ZHP u dołu pod krzyżem. 

 
15.Przekazanie kierownictwa hufca. 

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w trzech egzemplarzach.  Jeden 
egzemplarz   otrzymuje Komendant Chorągwi, drugi egzemplarz otrzymuje 
ustępujący Hufcowy, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach hufca. 
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