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Związek Harcerstwa Polskiego  

Okręg Irlandia                                                     

Hufiec ZHP w Irlandii                                                 

Uprawnienia Hufcowego na terenie Irlandii  

Tymczasowa Instrukcja z dnia 03.05.2020 

Ze względu na obowiązującą nomenklaturę, wszystkie formy osobowe są rodzaju męskiego. 

Jednakże Hufiec ZHP w Irlandii jest tymczasowo prowadzony wspólnie, dlatego wszystkie 

funkcje mogą być pełnione przez uprawnione osoby obu płci. To jest tymczasowa instrukcja, 

w okresie dążenia do pracy w dwóch w osobnych hufcach, męskim i żeńskim.  

Hufiec 

Hufiec jest jednostką terytorialną, zorganizowaną przez Naczelnika lub Naczelniczkę do 

prowadzenia pracy harcerskiej na określonym terenie w celu: 

a) Kierowania pracą istniejących drużyn harcerskich lub samodzielnych zastępów, 

gromad zuchowych, gromadek skrzatów i zespołów wędrowniczych. 

b) Organizowania nowych jednostek harcerskich. 

c) Czuwania nad stałym kształceniem zastępowych, drużynowych i funkcyjnych i 

umożliwiania im zdobywania stopni harcerskich i stopnia przewodniczki lub 

przewodnika. 

1. Hufcowy  

1.1. Całkowitą odpowiedzialność za całość pracy Hufca ponosi Hufcowy i jest 

odpowiedzialny za swoją pracę przed Naczelnikami. W praktyce Naczelnicy są 

reprezentowani na terenie przez swoich Przedstawicieli Organizacji. 

1.2. Hufcowy mianowany jest przez Naczelniczkę i Naczelnika na wniosek 

Przedstawicieli Organizacji przy Głównych Kwaterach Harcerek i Harcerzy. 

1.3. Hufcowy musi mieć stopień harcmistrza lub podharcmistrza i mieć ukończone 21 

lat. Stopień instruktorski zdobyty w innych Związkach musi mieć zakończony 

proces weryfikacji. 

1.4. Przedstawiciele Organizacji Harcerek i Harcerzy mogą w uzasadnionych 

przypadkach wysłać wniosek prosząc o zawieszenie w czynnościach Hufcowego. 

1.5. Przy przejęciu funkcji ustępujący Hufcowy oraz przejmujący funkcję nowy Hufcowy 

podpisują protokół zdawczo - odbiorczy. Oryginał protokołu zostaje w aktach 

Hufca. Kopie otrzymują: ustępujący Hufcowy, przejmujący funkcję Hufcowego oraz 

Przedstawiciele Organizacji Harcerek i Harcerzy. 

1.6. Hufcowy wysyła do Naczelników i Przedstawicieli Organizacji kopie rozkazów 

Hufcowego oraz raporty w oznaczonym terminie, np.: przedwakacyjny, roczny, 

sprawozdanie z akcji letniej, raport finansowy. Komenda Hufca odsyła wyznaczoną 
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część pogłównego w oznaczonym terminie do Skarbnika Okręgu oraz składki do 

Głównych Kwater.  

2. Prawa i Obowiązki Hufcowego 

2.1. Hufcowy ponosi pełną odpowiedzialność za poziom pracy Hufca dbając o to, aby 

program wychowawczy był odpowiedni dla chłopców i dziewcząt. 

2.2. Hufcowy czuwa nad przestrzeganiem Prawa Harcerskiego, regulaminów i 

zwyczajów harcerskich zawartych w Regulaminie Organizacji Harcerek i 

Regulaminach Organizacji Harcerzy oraz nad wykonywaniem rozkazów i 

zarządzeń władz przełożonych przez wszystkich członków i uczestników Hufca 

ZHP w Irlandii. 

2.3. Hufcowy ma prawo do wydawania rozkazów, wytycznych programowych i listów 

okólnych i przedstawianie ich Przedstawicielom Organizacji oraz w wyjątkowych 

wypadkach, upoważnianie Szczepowego do wydawania pisemnych rozkazów 

organizacyjnych.  

2.4. Hufcowy przedstawia Przedstawicielom Organizacji wnioski o mianowanie i 

zwalnianie członków Komendy Hufca, Szczepowych oraz drużynowych. Hufcowy 

mianuje i zwalnia p.o. drużynowych. 

2.5. Hufcowy zwołuje i prowadzi odprawy Komendy Hufca i odprawy kierowników 

podległych mu jednostek organizacyjnych oraz zebrania Rady Hufca. 

2.6. Hufcowy powołuje i prowadzi Radę Hufca, jako zespół koordynacyjny. W skład 
Rady wchodzą:  
a) członkowie Komendy Hufca złożonej z zastępcy Hufcowego, sekretarza, 

skarbnika, szczepowych i poszczególnych referentów, np.: skrzatów, zuchów, 

harcerek, harcerzy, wędrowniczek, wędrowników i innych funkcyjnych w 

zależności od potrzeb Hufca, 

b) drużynowi gromadek skrzatowych, 

c) drużynowi gromad zuchowych, 

d) drużynowi drużyn harcerskich, 

e) drużynowi drużyn wędrowniczych oraz opiekunowie patroli wędrowniczych 

działających przy drużynach harcerskich, 

f) osoby wyznaczone do wykonania konkretnych zadań, zapraszane na 

odpowiednie Rady Hufca (na których te zadania będą omawiane) przez 

Hufcowego. 

2.7. Hufcowy zatwierdza roczne plany pracy jednostek, odwiedza jednostki oraz 

przeprowadza roczną ocenę pracy tychże jednostek i przesyła wyniki tej oceny do 

Przedstawicieli Organizacji. 



ZWIĄZEK HARCERSTWA 

POLSKIEGO 

Polish Scouting Association   
Hufiec w Irlandii 

 

 

 
Prawa i obowiązki Hufcowego w Irlandii                                                    3 
 

2.8. Wraz z Komendą Hufca, Hufcowy ustala plan pracy Hufca i koordynuje jego 

wykonanie: obozy, biwaki, ćwiczenia, kursy, obchody świąt narodowych i inne 

imprezy. 

2.9. Hufcowy prowadzi akcje wychowawcze mające na celu zżycie się drużyn oraz 

zdobycie i wykazanie przez pracę dobrej postawy harcerskiej Hufca (np.: ćwiczenia 

między drużynowe, zbiórki Hufca, prace zbiorowe wewnątrz Hufca i na zewnątrz, 

stała gra harcerska itp.). 

2.10. Hufcowy czuwa nad stałym kształceniem zastępowych, drużynowych i funkcyjnych 

i zachęca ich do zdobywania stopni harcerskich.  

2.11. Hufcowy mianuje komendantów i zatwierdza programy dwudniowych (jeden 

nocleg) biwaków organizowanych przez jednostki organizacyjne Hufca. 

2.12. Hufcowy przedstawia Przedstawicielom Organizacji Harcerek i Harcerzy do 

zatwierdzenia programy organizowanych przez Komendę Hufca i jednostki 

organizacyjne Hufca: obozów, kolonii, kursów i szkoleń oraz biwaków trwających 

minimum trzy dni (dwa noclegi) z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2.13. Hufcowy czuwa nad organizowaniem i przeprowadzaniem akcji letniej Hufca. 

Dopilnuje by obozy i kolonie miały odpowiednią Komendę, bezpieczny teren, 

zaprowiantowanie, sprzęt, opiekę lekarską, ubezpieczenie oraz wizytowanie 

obozów letnich i kolonii. Hufcowy zgłasza w określonym czasie przygotowaną 

przez siebie akcję letnią Hufca do Przedstawicieli Organizacji Harcerek i Harcerzy, 

którzy po sprawdzeniu szczegółów zgłoszenia zatwierdzają akcję letnią rozkazem 

w terminie przynajmniej 4 tygodni przed jej rozpoczęciem. 

2.14. W jednostkach, w których drużynowy nie ma stopnia instruktorskiego, Hufcowy 

przyznaje wszystkie stopnie młodzieżowe Harcerek: ochotniczka, tropicielka, 

pionierka, starsza ochotniczka oraz następujące stopnie młodzieżowe Harcerzy: 

młodzik, wywiadowca, ćwik.  

2.15. Hufcowy przyznaje stopnie Samarytanki, Harcerza Orlego, Aspirantki i Aspiranta. 

2.16. Hufcowy przedstawia Przedstawicielom Organizacji wnioski otwarcia próby do 

stopnia HR, przewodniczki dla harcerek i przewodnika dla harcerzy oraz po 

zakończeniu próby wnioski o mianowania tych stopni. 

2.17. Hufcowy ma prawo do odbierania Przyrzeczenia Harcerskiego osobiście lub 

upoważnianie do tego innych instruktorów. W jednostkach, w których drużynowy 

nie ma stopnia instruktorskiego, Hufcowy rozkazem Hufca dopuszcza harcerkę lub 

harcerza do Przyrzeczenia. Do przyjmowania Przyrzeczenia uprawnione są tylko 

osoby ze stopniem harcmistrza lub harcmistrzyni oraz podharcmistrza lub 

podharcmistrzyni, zdobytym w naszym Związku lub po ukończonej weryfikacji 

stopnia. 
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2.18. W konsultacji z Przedstawicielami Organizacji Harcerek i Harcerzy, Hufcowy 

zezwala na zakładanie nowych próbnych jednostek organizacyjnych i mianuje p.o. 

drużynowych i p.o. zastępowych zastępów samodzielnych. 

2.19. Hufcowy przedstawia Przedstawicielom Organizacji wnioski o przyjęciu do Z.H.P. 

lub rozwiązaniu jednostek działających na terenie Hufca i o nadaniu pełnych praw 

po okresie próbnym.  

2.20. Hufcowy czuwa nad finansami i gospodarką Hufca oraz poszczególnych jednostek 

organizacyjnych w Hufcu. 

2.21. Hufcowy we współpracy z Zarządem Okręgu prowadzi akcje kształceniowe w 

dziedzinie administracji jednostek (prowadzenie książek drużyn, gromad i 

gromadek) 

2.22. Komenda Hufca prowadzi następujące książki:  

a) Książkę pracy Hufca. 
b) Segregator korespondencyjny i akta drużyn, załatwia wystawianie książeczek 

służbowych. 
c) Książkę kasową, kwitariusz dochodowy, teczkę dowodów rozchodowych. 
d) Książkę inwentarzową. 
e) Teczkę wykazów wg wzorów obowiązujących: 1) harcerek i harcerzy, 2) 

instruktorek i instruktorów, wykaz książeczek służbowych. 
f) Kronikę Hufca. 
g) Biblioteczkę oraz archiwum, gdzie przechowywane są akta Hufca (stare kroniki, 

książki pracy, itp.). 
 

2.23. Hufcowy regularnie wydaje rozkazy, polecenia i listy organizacyjne. 

2.24. Hufcowy wchodzi z urzędu do Zarządu Okręgu. 

2.25. Hufcowy ma prawo zawieszania i zwalniania z ZHP uczestników po przyrzeczeniu, 

na wniosek Szczepowego lub na wniosek drużynowego.  Zawieszenie członków w 

stopniu przewodniczki lub przewodnika lub wyższych należą do kompetencji 

Przedstawicieli Organizacji Harcerek i Harcerzy. 

2.26. Hufcowy ma prawo do przyznawania nagród i wymierzania kar. 

2.27. Hufcowy wykazuje troskę o korzystanie z prasy harcerskiej i korzystanie z 

podręczników harcerskich Głównych Kwater przez podległe mu jednostki 

harcerskie. 

2.28. Hufcowy, w porozumieniu z Zarządem Okręgu, dba o promocję i dobry wizerunek 

harcerstwa na terenie Hufca. 
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3. Prawa i Obowiązki p.o. Hufcowego  

3.1. W wyjątkowych sytuacjach na funkcję p.o. Hufcowego może być mianowana osoba 

ze stopniem przewodnika lub przewodniczki, która ma ukończone 21 lat. 

3.2. Prawa i obowiązki p.o. Hufcowego ustalają Naczelnicy na wniosek Przedstawicieli 

Organizacji Harcerek i Harcerzy.  

 


