Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 24/2015
z dnia 21 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy
Na podstawie pkt. 18 Zasad tworzenia i działania Hufca, Komenda Hufca
postanawia, co następuje:
1. Przyjmuje się Regulamin pracy Komendanta i Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Komendy Hufca Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca Ziemi
Gliwickiej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 7 oddanych głosów 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Regulamin pracy Komendanta i Komendy
Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 24/2015
z dnia 21 listopada 2015 roku
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 7 osób w tym:

- Komendant Hufca,
- Zastępca Komendanta Hufca,
- Zastępca Komendanta Hufca,
- Skarbnik Hufca,
- 3 Członków Komendy.
Rozdział II
Organizacja pracy Komendanta i Komendy Hufca
§5
1. Komendant Hufca organizuje pracę Komendy Hufca i kieruje jej pracą zgodnie
z § 53 Statutu ZHP.
2. Komendant Hufca w szczególności:
1) zwołuje zbiórki (posiedzenia) Komendy Hufca,
2) przewodniczy obradom Komendy Hufca,
3) ustala porządek posiedzenia Komendy Hufca,
4) nadzoruje wykonywanie uchwał Komendy i Zjazdu Hufca,
5) kieruje bieżącą działalnością i zarządem Hufca.
§6
1. W

przypadku

nieobecności

Komendanta

Hufca

zadania

określone

w § 5 niniejszego regulaminu przejmuje Zastępca Komendanta Hufca lub
w szczególnych przypadkach inny Członek Komendy Hufca imiennie wskazany
przez Komendanta Hufca.
2. W wypadku, gdy Komendant Hufca nie może przez dłuższy czas wypełniać
swoich obowiązków (np. wyjazd, choroba) jego wszystkie kompetencje
i obowiązki przejmuje Zastępca Komendanta Hufca, lub inny członek Komendy
Hufca, jeśli Komendant Hufca wyrazi taką wolę w formie pisemnej decyzji.
O zaistnieniu takiej sytuacji, jak również jeśli gdy przestaje ona mieć miejsce,
Komendant Hufca powiadamia niezwłocznie Komendę Chorągwi w formie

pisemnej. Jeśli Komendant Hufca nie jest w stanie tego uczynić, robi to Zastępca
Komendanta Hufca lub inny członek Komendy Hufca przejmujący jego
obowiązki.
3. Komenda Hufca w drodze uchwały określa podział zadań przypisanych
poszczególnym członkom Komendy Hufca.
§7
W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu
członkowie Komendy Hufca wykonują przypisane im zadania, nadzorują i wspierają
pracę przypisanych im zespołów w szczególności:
1) przedkładają i referują na zbiórkach Komendy Hufca sprawy należące do ich
zakresu obowiązków oraz nadzorowanych zespołów hufca,
2) koordynują

przygotowywanie

planów

pracy

i

planów

finansowych

nadzorowanych zespołów,
3) kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz
oceniają pracę kierowników zespołów.
Rozdział III
Tryb pracy Komendy Hufca
§8
1. Komenda Hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych
zgodnie z przyjętym planem pracy Komendy Hufca, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu. Komendant hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórki komendy
hufca na wniosek co najmniej 1/3 składu Komendy Hufca w terminie 5 dni od
daty złożenia wniosku.
2. O czasie i miejscu posiedzenia Komendy Hufca Komendant Hufca informuje
członków Komendy, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca na co najmniej
5 dni przed terminem posiedzenia za pomocą strony internetowej Hufca lub

poczty elektronicznej, w szczególnych przypadkach także za pomocą telefonii
komórkowej.
3. W posiedzeniach Komendy Hufca uczestniczą ponadto:
a. Szef Biura Komendy Hufca – jako protokolant,
b. członkowie władz wyższego szczebla – na własne życzenie,
c. członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca – na własne życzenie,
d. przewodniczący zespołów instruktorskich Hufca – w razie potrzeby, na
zaproszenie Komendanta Hufca,
e. Komendanci szczepów - na zaproszenie Komendanta Hufca,
f. stali współpracownicy Komendy Hufca – na zaproszenie Komendanta
Hufca,
g. inni zaproszeni przez Komendanta Hufca goście – w razie potrzeby.
§9
1. Komenda Hufca podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Projekty uchwał mogą zgłaszać członkowie Komendy właściwi ze względu na
powierzony im obszar odpowiedzialności za pracę Hufca. Komendant Hufca
może zgłaszać projekty uchwał w dowolnej sprawie.
3. Uchwały Komendy Hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komendy.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Komendanta Hufca lub
Zastępcy Komendanta Hufca prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności
Komendanta Hufca.
5. Uchwałę podpisuje Komendant Hufca lub

Zastępca Komendanta Hufca

prowadzący posiedzenie
6. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą Komendanta Hufca, Komenda Hufca
może podjąć uchwałę w sposób obiegowy.
7. Uchwały Komendy Hufca są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej
Hufca.

8. Wykonanie uchwał nadzorują członkowie Komendy właściwi ze względu na
powierzony im obszar odpowiedzialności za pracę Hufca.
§ 10
1. Z każdej zbiórki Komendy Hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują
obecni członkowie Komendy Hufca oraz protokolant. Wzór protokołu zbiórki
komendy hufca stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i numer kolejny zbiórki,
2) wskazanie osoby prowadzącej zbiórkę i listę uczestników zbiórki,
3) porządek zbiórki,
4) treść podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć,
5) określenie terminu realizacji podjętych uchwał i osób odpowiedzialnych za
ich realizację,
6) określenie terminu kolejnej zbiórki Komendy Hufca.
3. Protokół jest zatwierdzany podpisami na następnej zbiórce Komendy Hufca.
Rozdział IV
Organizacja pracy zespołów Hufca
§ 11
1. Realizując statutowe obowiązki Komenda Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej może
powoływać stałe bądź doraźne zespoły robocze.
2. Komenda Hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny,
kompetencje (regulamin pracy) oraz wskazuje odpowiedzialnego członka
Komendy Hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.
3. Powołanie zespołu i regulamin jego działania Komendant Hufca podaje do
wiadomości w rozkazie.

4. Struktura Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej oraz opis funkcji poszczególnych
członków Komendy Hufca oraz Szefa Biura Komendy Hufca regulowane są w
drodze decyzji Komendanta Hufca.

Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

PROTOKÓŁ NR …/20..
ZBIÓRKI KOMENDY HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ
Gliwice, 1 stycznia 2015 roku
1. Obecni:
a. Komenda Hufca:
-…,
-….
b. Biuro Komendy Hufca:
c. Komisja Rewizyjna
d. Goście
2. Nieobecni:
3. Porządek zbiórki:
3.1. …
3.2. …
3.3. Sprawy różne.
4. Sprawozdanie ze zbiórki:
Ad. 3.1.
Ad. 3.2.
Ad. 3.3.
5. Załączniki:

Protokołował/a
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis)

Podpisy obecnych członków Komendy Hufca:

Przewodniczył/a
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis)

