REGULAMIN KOMISJI HISTORYCZNEJ
Hufca ZHP Poznań – Jeżyce im. Stefana Czarnieckiego
Celem i zadaniem Komisji Historycznej Hufca jest zbieranie, gromadzenie i rejestrowanie, a także
przechowywanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju dokumentów i materiałów o znaczeniu historycznym
dla harcerstwa
Rozdział I - Powołanie i funkcjonowanie komisji.
1. Członkami Komisji Historycznej Hufca (KHH) mogą być instruktorzy i harcerze, którzy interesują się
historią oraz są lub byli członkami hufców: IV, VI, VII oraz Hufca Poznań-Jeżyce, po zgłoszeniu
akcesu do pracy w komisji.
2. Przyjęcie w poczet członków Komisji następuje po dwustronnych uzgodnieniach i zatwierdzeniu przez
przegłosowanie większością głosów.
3. Członków Komisji oraz jej przewodniczącego i zastępcy mianuje rozkazem Komendant Hufca, na
wniosek przewodniczącego KHH.
4. Kadencja przewodniczącego trwa wg jego możliwości i potrzeb hufca.
5. Liczebność Komisji jest uzależniona od możliwości kadrowych hufca i jej bieżących potrzeb.
6. Zwolnienie członków Komisji następuje na wniosek zainteresowanego lub na wniosek
przewodniczącego, a odwołanie z członkostwa w Komisji następuje rozkazem komendanta hufca, na
wniosek przewodniczącego.
7. Komisja zbiera się raz w miesiącu w terminie i miejscu ustalonym na bieżąco, przy czym w zależności
od potrzeb KHH może spotykać się częściej.
8. Komisja samodzielnie tworzy program pracy będący przedmiotem jej działalności.
9. Zadaniem Komisji jest utrwalanie pamięci o działalności hufca oraz pracy i losach jego instruktorów.
10. Poszczególni członkowie Komisji w ramach ustaleń wewnętrznych dobrowolnie podejmują się
realizacji zadań wynikających z planu pracy KHH lub aktualnych potrzeb hufca.
11. Przewodniczący komisji rozlicza poszczególnych członków z podjętych zobowiązań, ma prawo
wnioskować o udzielenie pochwały lub nagany w rozkazie komendanta hufca.
12.
Komisja współpracuje z Komisją Historyczną Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
Rozdział II - Obowiązki Komisji Historycznej Hufca.
1. Bieżąca współpraca ze wszystkimi jednostkami hufca.
2. Udział w bieżących imprezach hufca, szczepów i drużyn, na ich zaproszenie, w celu aktualnego
rozeznania w pracy kadry instruktorskiej.
3. Opracowanie i uaktualnienie biografii zmarłych zasłużonych instruktorów i miejsc ich spoczynku.
4. Zbieranie, rejestrowanie i przechowywanie kronik drużyn, szczepów; opracowań oraz wszelkich
materiałów mających znaczenie historyczne.
5. Zbieranie i przechowywanie kronik i innych opracowań w przypadku rozwiązania drużyn
i szczepów.
6. Opracowywanie kompleksowej historii Hufca ZHP Poznań-Jeżyce.
7.
Udostępnianie posiadanych dokumentów i materiałów o znaczeniu historycznym dla harcerstwa.
Rozdział III - Ustalania końcowe.
1. Integralną częścią regulaminu KHH jest: Regulamin korzystania z zasobów historycznych będących
w posiadaniu Komisji Historycznej Hufca Poznań-Jeżyce.
2. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Komisji Historycznej Hufca Poznań – Jeżyce:
http://jezyce.zhp.wlkp.pl/o-nas/zespoly/komisja-historyczna/
3. Niniejszy regulamin uchwalony został na posiedzeniu KHH dnia 21 września 2017r. i uchyla wszystkie
wcześniejsze regulaminy Komisji Historycznej Hufca Poznań – Jeżyce.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu rozkazem przez komendanta hufca.
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