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Biuro Naczelnictwa ZHR

Regulamin Obwodu ZHR
(Uchwa³a Rady Naczelnej ZHR nr 96/6 z dnia 20 czerwca 2009 r.)
§1
1. Obwód powo³ywany jest w celu usprawnienia pracy harcerskiej w œrodowisku lokalnym.
2. Obwód podlega w³aœciwemu zarz¹dowi okrêgu, zwanemu dalej "zarz¹dem okrêgu".
3. Obwód mo¿e dzia³aæ na terenie jednej lub wielu gmin.

§2
1.
a)
b)
c)
2.

W sk³ad obwodu wchodz¹:
hufiec lub hufce harcerek,
hufiec lub hufce harcerzy,
inne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na terenie obwodu.
Zarz¹d okrêgu okreœla sk³ad obwodu uchwa³¹ powo³uj¹c¹ obwód. W razie
powo³ania lub rozwi¹zania hufca lub innej jednostki organizacyjnej dzia³aj¹cej na terenie obwodu zarz¹d okrêgu podejmuje stosown¹ uchwa³ê po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od zarz¹du obwodu

§3
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
a)
b)
c)
3.

Do zakresu dzia³ania zarz¹du obwodu nale¿¹:
propagowanie idei harcerskiej,
nadzór nad dzia³alnoœci¹ jednostek organizacyjnych Zwi¹zku z danego obwodu,
reprezentowanie okrêgu wobec instytucji i w³adz lokalnych zgodnie z udzielonymi
pe³nomocnictwami,
zarz¹dzanie maj¹tkiem Zwi¹zku,
uzyskiwanie œrodków materialnych na rzecz Zwi¹zku,
w razie mo¿liwoœci wspieranie materialne jednostek Zwi¹zku z danego obwodu.
Zarz¹d obwodu odpowiedzialny jest za:
rzetelne prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i gospodarczej obwodu,
terminow¹ sprawozdawczoœæ wewn¹trzorganizacyjn¹ wynikaj¹c¹ z odpowiednich
przepisów Zwi¹zku oraz uchwa³ zarz¹du okrêgu i komisji rewizyjnej okrêgu,
terminowe rozliczanie z okrêgiem zobowi¹zañ finansowych w zakresie powierzonym
obwodowi.
Szczegó³owy zakres obowi¹zków zarz¹du obwodu okreœla uchwa³¹ zarz¹d okrêgu.

§4
1. Prac¹ obwodu kieruje zarz¹d obwodu, w którego sk³ad wchodz¹:
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a) z urzêdu: hufcowa lub hufcowe, komendantka lub komendantki zwi¹zków dru¿yn, hufcowy lub hufcowi, komendant lub komendanci zwi¹zków dru¿yn oraz przedstawiciel kó³
przyjació³ harcerstwa z terenu obwodu,
b) wybrani przez zbiórkê wyborcz¹ obwodu cz³onkowie zarz¹du, w liczbie ustalonej przez
zbiórkê wyborcz¹ obwodu.
2. Zarz¹d obwodu wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i skarbnika, zgodnie z
postanowieniem § 7 ust. 5. Wybór podlega zatwierdzeniu przez zarz¹d okrêgu zgodnie z
§ 7 ust. 6.
3. Zarz¹d okrêgu udziela przewodnicz¹cemu zarz¹du obwodu oraz skarbnikowi zarz¹du
obwodu pe³nomocnictw do zawierania zobowi¹zañ formalno-prawnych oraz do reprezentowania zarz¹du okrêgu na terenie dzia³ania obwodu. Pe³nomocnictwa mog¹ byæ w
ka¿dej chwili cofniête przez zarz¹d okrêgu.
4. W uzasadnionych przypadkach zarz¹d okrêgu mo¿e odwo³aæ zarz¹d obwodu. W przypadku odwo³ania zarz¹du obwodu pe³nomocnictwa, o których mowa w ust. 3, wygasaj¹.
5. W przypadku opró¿nienia funkcji cz³onka zarz¹du obwodu z wyboru, zarz¹d obwodu
dokonuje kooptacji, przy czym liczba cz³onków dokooptowanych nie mo¿e przekroczyæ
jednej trzeciej liczby cz³onków zarz¹du obwodu.

§5
1.
Kadencja zarz¹du obwodu trwa dwa lata, przy czym pocz¹tek i koniec tej kadencji
okreœla Zjazd ZHR, zgodnie ze Statutem ZHR.
2.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wielokrotnego obejmowania funkcji z wyboru w zarz¹dzie
obwodu.
§6
1. Zbiórkê sprawozdawczo-wyborcz¹ obwodu, zwan¹ dalej "zbiórk¹ obwodu", zwo³uje
przewodnicz¹cy zarz¹du obwodu, zawiadamiaj¹c o terminie i miejscu zbiórki zarz¹d
okrêgu oraz komisjê rewizyjn¹ okrêgu. W przypadku niemo¿noœci zwo³ania zbiórki
obwodu przez przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu zbiórkê obwodu zwo³uje skarbnik
zarz¹du obwodu. W zawiadomieniu o zbiórce obwodu nale¿y podaæ drugi termin zbiórki obwodu, gdyby w pierwszym terminie brakowa³o wymaganej liczby uprawnionych do
g³osowania.
2. W zbiórce obwodu uczestnicz¹ z prawem g³osu wszystkie instruktorki i wszyscy instruktorzy nale¿¹cy do jednostek organizacyjnych wchodz¹cych w sk³ad obwodu, wpisani na
listy instruktorek i instruktorów - mianowani lub wybrani na okreœlon¹ funkcjê
wychowawcz¹ w Zwi¹zku oraz posiadaj¹cy okreœlony przydzia³ s³u¿bowy. Cz³onkowie
zarz¹du okrêgu oraz komisji rewizyjnej okrêgu, a tak¿e osoby, którym zgodnie ze
Statutem ZHR przys³uguje jedynie bierne prawo wyborcze do w³adz obwodu, maj¹ prawo
uczestniczyæ w zbiórce obwodu bez prawa g³osu.
3. Zbiórka obwodu jest wa¿na, jeœli jest na niej obecna przynajmniej po³owa uprawnionych
do g³osowania, o których mowa w ust. 2 w pierwszym terminie, a przynajmniej jedna
czwarta uprawnionych do g³osowania, o których mowa w ust. 2 w drugim terminie.
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§7
1. Przedmiotem obrad zbiórki obwodu s¹:
a) udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi obwodu,
b) ustalenie liczby cz³onków zarz¹du obwodu z wyboru oraz wybór cz³onków zarz¹du
obwodu,
c) inne sprawy wymienione w zawiadomieniu o zwo³aniu zbiórki obwodu,
d) inne sprawy wniesione pod obrady przez uczestników zbiórki obwodu uprawnionych do
g³osowania, o ile wiêkszoœæ uczestników zbiórki obwodu wyrazi na to zgodê.
2. Zbiórkê obwodu prowadzi przewodnicz¹cy zbiórki wybrany zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
oddanych przez uprawnionych do g³osowania, o których mowa w § 6 ust. 2.
3. Ze zbiórki obwodu sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ przewodnicz¹cy zbiórki oraz
protokolant. Odpis protoko³u nale¿y przekazaæ zarz¹dowi okrêgu w terminie miesi¹ca od
odbycia zbiórki obwodu. Protokó³ powinien zawieraæ treœæ wszystkich podjêtych uchwa³.
4. G³osowania na zbiórce obwodu s¹ jawne. Tajne g³osowanie zarz¹dza siê przy wyborze
cz³onków zarz¹du obwodu, a tak¿e w przypadku podjêcia przez zbiórkê obwodu uchwa³y
o g³osowaniu tajnym nad poszczególnymi lub wszystkimi punktami porz¹dku obrad.
Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów oddanych pod warunkiem zachowania
kworum, o którym mowa w § 6 ust. 3.
5. Niezw³ocznie po zakoñczeniu zbiórki obwodu zarz¹d obwodu wybiera spoœród cz³onków
zarz¹du z wyboru przewodnicz¹cego oraz skarbnika, a nastêpnie przekazuje stosowne
zawiadomienie zarz¹dowi okrêgu wraz z odpisem protoko³u, o którym mowa w ust. 3.
6. W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu wyboru oraz
odpisu protoko³u, zarz¹d okrêgu podejmuje decyzjê w przedmiocie zatwierdzenia wyboru
przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu i skarbnika zarz¹du obwodu. W przypadku, jeœli
zarz¹d okrêgu nie zatwierdzi wyboru, o którym mowa w ust. 5, zarz¹d obwodu dokona
powtórnego wyboru w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia od zarz¹du
okrêgu, a w razie bezskutecznego up³ywu tego terminu, lub w razie ponownego wyboru
tych samych osób na funkcje przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu i skarbnika zarz¹du
obwodu, zarz¹d okrêgu mo¿e:
a) powo³aæ przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu i skarbnika zarz¹du obwodu spoœród
cz³onków zarz¹du obwodu z wyboru, lub
b) podj¹æ uchwa³ê o odwo³aniu zarz¹du obwodu.
7. Po zatwierdzeniu wyboru lub, w odniesieniu do przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu i
skarbnika zarz¹du obwodu, po powo³aniu w trybie ust. 6 litera a), cz³onkowie zarz¹du
obwodu sk³adaj¹ na rêce przewodnicz¹cego zarz¹du w³aœciwego okrêgu pisemne oœwiadczenia potwierdzone w³asnorêcznym podpisem o treœci: "W poczuciu pe³nej
odpowiedzialnoœci podejmujê siê prowadzenia (nazwa obwodu) i zobowi¹zujê siê do
przestrzegania obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów pañstwowych, Statutu i innych
przepisów Zwi¹zku oraz prowadzenia prawid³owej gospodarki maj¹tkiem Zwi¹zku".
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§8
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.
4.
5.
6.

Nadzwyczajn¹ zbiórkê obwodu zwo³uje przewodnicz¹cy zarz¹du obwodu:
z w³asnej inicjatywy,
na wniosek zarz¹du okrêgu,
na wniosek komisji rewizyjnej okrêgu,
na wniosek po³owy instruktorek i instruktorów obwodu, którym przys³uguje czynne
prawo wyborcze do w³adz obwodu.
Nadzwyczajn¹ zbiórkê obwodu zwo³uje przewodnicz¹cy zarz¹du okrêgu w przypadku:
odwo³ania zarz¹du obwodu,
niezwo³ania przez przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu lub skarbnika zarz¹du obwodu
nadzwyczajnej zbiórki obwodu w terminie, o którym mowa w ust. 3.
Nadzwyczajna zbiórka obwodu powinna siê odbyæ w ci¹gu miesi¹ca od dnia wp³ywu
wniosku w sprawie jej zwo³ania.
Porz¹dku obrad nadzwyczajnej zbiórki obwodu nie mo¿na poszerzyæ poza sprawy, dla
których zosta³a zwo³ana.
Zarz¹d obwodu powo³any na nadzwyczajnej zbiórce obwodu sprawuje swoje funkcje do
koñca danej kadencji zgodnie z § 5 ust. 1.
Postanowienia § 6 oraz § 7 ust. 2, 3 i 4 stosuje siê wprost do nadzwyczajnej zbiórki
obwodu.

§9
1. Obwód powo³ywany jest przez zarz¹d okrêgu w drodze uchwa³y na pisemny wniosek
zainteresowanych œrodowisk.
2. Wniosek o powo³anie obwodu powinien wskazywaæ:
a) jednostki organizacyjne maj¹ce wejœæ w sk³ad obwodu,
b) teren dzia³ania obwodu,
c) nazwê obwodu,
d) termin pierwszej zbiórki obwodu, przy czym postanowienie § 6 ust. 1 zdanie trzecie stosuje siê odpowiednio.
3. Wniosek powinien byæ podpisany przez komendantów wszystkich jednostek organizacyjnych maj¹cych wejœæ w sk³ad obwodu.
4. Pierwsza zbiórka obwodu powinna odbyæ siê w terminie wskazanym we wniosku o
powo³anie obwodu. Do pierwszej zbiórki obwodu nie stosuje siê postanowienia § 7 ust.
1 litera a).
5. Uchwa³a zarz¹du okrêgu powo³uj¹ca obwód powinna okreœlaæ:
a) jednostki organizacyjne wchodz¹ce w sk³ad obwodu, wskazane we wniosku,
b) teren dzia³ania obwodu,
c) nazwê obwodu.
6. Odpis uchwa³y zarz¹du okrêgu nale¿y niezw³ocznie przekazaæ Naczelnictwu.
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§ 10
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
a)
b)
4.
5.
6.

Zarz¹d okrêgu podejmuje uchwa³ê o rozwi¹zaniu i likwidacji obwodu:
z w³asnej inicjatywy,
na wniosek komisji rewizyjnej okrêgu,
na wniosek nadzwyczajnej zbiórki obwodu,
na wniosek zarz¹du obwodu.
Z chwil¹ podjêcia uchwa³y o rozwi¹zaniu i likwidacji obwodu wygasaj¹ wszelkie
pe³nomocnictwa udzielone cz³onkom zarz¹du obwodu.
Uchwa³a zarz¹du okrêgu w przedmiocie rozwi¹zania i likwidacji obwodu okreœla:
likwidatora,
termin zakoñczenia likwidacji.
Likwidator zabezpiecza maj¹tek i dokumentacjê obwodu oraz przedstawia zarz¹dowi
okrêgu sprawozdanie z likwidacji.
Odpis uchwa³y zarz¹du okrêgu nale¿y przekazaæ niezw³ocznie zarz¹dowi obwodu oraz
Naczelnictwu.
Od uchwa³y zarz¹du okrêgu podjêtej w trybie ust. 1 litera a) lub litera b) zarz¹dowi
obwodu przys³uguje odwo³anie do Naczelnictwa. Odwo³anie nale¿y wnieœæ na piœmie
wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od dorêczenia odpisu uchwa³y zarz¹du
okrêgu, przy czym za dzieñ jego dorêczenia uznaje siê dzieñ otrzymania odpisu uchwa³y
przez przewodnicz¹cego zarz¹du obwodu lub skarbnika zarz¹du obwodu.
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