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Zatwierdzony 

Rozkazem L01/2015 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 5 czerwca 2015 r. 

Regulamin Głównej Kwatery 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 
 

§ 1 

 

Główna Kwatera Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie jest zespołem 

doradczym i wykonawczym Naczelnika. Działalnością Głównej Kwatery Organizacji Harcerzy kieruje 

bezpośrednio Naczelnik (w czasie wakansu - pełniący obowiązki Naczelnika), a w razie jego 

nieobecności - Zastępca Naczelnika. 

 

§ 2 

 

Główna Kwatera OH-rzy ZHPnL: 

1. pomaga Naczelnikowi kierować pracą bieżącą pionów harcerskich ZHP na Litwie i może 

reprezentować piony harcerskie na zewnątrz; 

2. wykonuje uchwały Zjazdu, Zarządu ZHPnL; 

3. przygotowuje Regulaminy Organizacji Harcerzy oraz dostosowuje je do realnych potrzeb i zadań 

Organizacji; 

4. nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHPnL oraz udziela im pomocy; 

5. realizuje imprezy organizacji i ogólnozwiązkowe; 

6. rozstrzyga wszystkie sprawy bieżące pionów; 

7. uchyla rozkazy i decyzje jednostek organizacyjnych niższych stopni w przypadkach ich 

niezgodności z Prawem, Statutem ZHPnL, Regulaminami, uchwałami, decyzjami oraz 

rozkazami Władz i instytucji Naczelnych. 

 

§ 3 

 

Główna Kwatera Organizacji Harcerzy ZHPnL podejmuje kolegialne decyzje w następujących 

sprawach: 

1. rozpatrywanie okresowych sprawozdań z pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz 

ocena ich działalności (w formie propozycji kategoryzacji drużyn i zastępów samodzielnych); 

2. decyzje w innych sprawach wniesionych przez Naczelnika lub członków GK. 

 

§ 4 

 

Członkowie Głównej Kwatery Organizacji Harcerzy mają następujące prawa i obowiązki: 

 dbać o rozwój Organizacji Harcerzy zgodnie ze Statutem Związku i zasadami ideowymi;  

 organizować, kierować i kontrolować wychowawczą pracą ZHPnL;  

 utrzymywać ścisły kontakt z instancjami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi ZHPnL. 
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§ 5 

 

Naczelnik w składzie Głównej Kwatery powołuje Zastępcę Naczelnika. Zastępca Naczelnika zastępuje 

w wykonaniu pracy organizacyjnej, a także pełni funkcję pełniącego obowiązki w razie niedostępności 

Naczelnika. Ze względu na potrzeby, na funkcję Zastępcy Naczelnika mogą być powołane kilka osób.  

 

§ 6 

 

Naczelnik ma prawo na okres do 2 miesięcy łącznie w ciągu kadencji rozkazem przekazać 

upoważnienia dla Zastępcy Naczelnika, z zastrzeżeniem jednak, że w okresie usprawiedliwionej 

nieobecności Naczelnika nie mają prawa zachodzić żadne zmiany kadrowe i funkcyjne w 

Naczelnictwie i Głównej Kwaterze Organizacji.  Po powrocie Naczelnika z okresu usprawiedliwionej 

nieobecności wszelkie upoważnienia wydane na ten okres dla Zastępcy Naczelnika i innych osób 

wygasają. W przypadku gdy funkcję Zastępcy Naczelnika pełni kilka osób, Naczelnik ma prawo 

upoważnić tylko 1 osobę spośród harcerzy pełniących daną funkcję. 

 

§ 7  

 

W myśl zachowania ciągłości kierowania Organizacją Harcerzy, obiektywnie stwierdzając 

nieusprawiedliwioną nieobecność Naczelnika w działaniu Organizacji w ciągu 2 miesięcy, Zastępca 

Naczelnika przekazuję informację o wakansie stanowiska dla Zarządu ZHPnL i obejmuje stanowisko 

"pełniącego obowiązki Naczelnika Organizacji Harcerzy" do czasu: 

1. zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu ZHPnL decyzją Zarządu ZHPnL w celu wybrania Naczelnika; 

2. kolejnego Zjazdu Walnego ZHPnL. 

W przypadku gdy funkcję Zastępcy Naczelnika pełni kilka osób, Główna Kwatera większością głosów 

wybiera spośród nich "pełniącego obowiązki Naczelnika Organizacji Harcerzy".  

 

§ 8 

 

Naczelnik ma prawo powołać w składzie Głównej Kwatery działy do wykonania określonych funkcji i 

zadań. 

 

§ 9 

 

Wszystkie uchwały i decyzje Głównej Kwatery zapadają zwykłą większością głosów w przypadku 

obecności 2/3 ilości członków i obowiązują wszystkich członków odpowiednich pionów. 

 

§ 10 

 

Wszelkie nieomówione w tym Regulaminie zagadnienia dotyczące Głównej Kwatery Organizacji 

Harcerzy są do decyzji Naczelnika. 
 

 


