INSTRUKCJA W SPRAWIE
ORGANIZACJI I DZIAŁANIA HUFCA
STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Podstawę prawną utworzenia i działania hufca S.H. określa § 15 Statutu Stowarzyszenia
Harcerskiego.
2. Hufiec jest wspólnotą gromad, drużyn i innych jednostek organizacyjnych, których
szczegółowe zasad działania regulują odrębne instrukcje.
3. Hufiec tworzy rozwiązuje Naczelnik S.H.
4. Hufiec:
a) nadzoruje i wspiera pracę drużyn i gromad,
b) prowadzi kształcenie drużynowych i funkcyjnych,
c) organizuje akcje letnie i zimowe podległych jednostek.
5. Hufiec może mieć miano, imię i posiadać sztandar.
Szczegółowe zasady przyjmowania mian, imion i sztandarów określa osobna instrukcja.

II WŁADZE HUFCA
1. Władzami hufca są:
a) rada hufca,
b) komendant hufca,
c) komisja rewizyjna hufca,
2. Najwyższą władzą hufca jest rada hufca.
3. Komendant hufca kieruje pracą w okresie między radami hufca i ponosi jednoosobową
odpowiedzialność za jego pracę.
4. Komendant hufca może wykonywać swoje zadania przy pomocy powołanej przez siebie
komendy hufca. Pracą komendy kieruje komendant hufca, który określa jej organizację i
zasady działania.

III ZADANIA KOMENDANTA HUFCA
1. Komendant hufca:
a) kieruje bieżącą działalnością hufca,
b) wykonuje uchwały i decyzje władz wyższego stopnia,
c) koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich
działalność,
d) mianuje i odwołuje drużynowych i szefów podstawowych jednostek organizacyjnych
hufca,
e) decyduje o przyjęciu do grona instruktorów S.H. oraz dopuszczeniu do złożenia
Zobowiązania Instruktorskiego,
f) rejestruje działaczy harcerskich,
g) wydaje na bieżąco rozkazy.
2. Do zadań komendanta hufca należy również:
a) reprezentowanie hufca,
b) kierowanie pracą komendy hufca, o ile taką powołał, o ile taką powołał,
c) tworzenie warunków do działania podstawowym jednostkom organizacyjnym,
d) inspirowanie i koordynowanie realizacji zadań programowych i metodycznych jednostek
hufca,

e) opracowanie planów kształcenia drużynowych i funkcyjnych oraz nadzór nad ich
realizacją,
f) motywowanie instruktorów do pracy, ocenianie i nagradzanie ich pracy,
g) dbałość o prawidłową metodycznie i zgodną z zasadami Statutu S.H. pracę podległych
jednostek,
h) prowadzenie bieżącej dokumentacji programowej i organizacyjnej hufca,
3. W celu prawidłowej realizacji zadań komendant hufca:
a) może powoływać dowolne zespoły, np. namiestnictwa zuchowe, harcerskie,
b) powołuje hufcową komisję stopnia przewodnika,
c) w zależności od potrzeb powołuje hufcowe kapituły stopni harcerskich,
d) zapewnia drużynowym właściwy dostęp do dokumentów organizacyjnych,
programowych i metodycznych S.H.,
e) organizuje i analizuje wyniki wizytacji, lustracji i kontroli podległych jednostek
organizacyjnych,
f) współpracuje z komisjami stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza i
harcmistrzyni/harcmistrza.

IV INDEKS OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI HUFCA
1.
2.
3.
4.

Dokumentacja rad hufca.
Roczny harmonogram działań hufca.
Rozkazy komendanta hufca.
Dokumentacja spisu harcerskiego (karty rejestracyjne podstawowych jednostek
organizacyjnych wraz z zestawieniem).
5. Ewidencja instruktorów i działaczy.
6. Dokumentacja przyznanych stopni instruktorskich.
7. Archiwum hufca (np. kronika).
8. Protokoły zdawczo-odbiorcze hufca.
9. Protokoły wizytacji i lustracji.
10. Ewidencja krzyży i książeczek harcerskich.
11. Rejestr pieczątek posiadanych przez jednostki organizacyjne hufca.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.12.1996.

