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ZASADY ORGANIZACJI WYPOCZYNKU HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017 

W CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZHP 

Organizator wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej zobowiązany jest do 

przestrzegania: 

1) Statutu ZHP 

2) Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, obowiązującej od 12 V 2016 r. 

3) innych przepisów wewnętrznych wydanych przez władze ZHP 

oraz obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim: 

1) Ustawy o systemie oświaty wraz ze zm. z 11 IX 2015 r., obowiązującej od 1 IV 2016 r. 

2) Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 1629), obowiązującej od 1 IV 2016 r. 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 III 2016, w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży, obowiązującego od 6 IV 2016 r. 

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU ZAPEWNIA: 

1) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje 

wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno - sanitarne, 

określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska 

i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie 

dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników 

wypoczynku 

2) kadrę wychowawczą, którą stanowią: 

• kierownik wypoczynku 

• wychowawcy 

3) dostęp do opieki medycznej 

4) program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności 

5) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 

149, 24.01.2017 r.) 

6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642,1830) 

7) bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, 

zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie 
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w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz 

z 2013 r. poz. 7). 

KADRA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: 

1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK) 

2. ukończyła 18 lat 

3. posiada, co najmniej wykształcenie średnie 

4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. 

 Wyjątki od powyższej zasady: 

• co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich 

w stopniu, co najmniej przewodnika 

• kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących 

z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. 

a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu, co 

najmniej przewodnika. 

 Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: 

1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK) 

2. ukończyła 18 lat 

3. posiada, co najmniej wykształcenie średnie 

4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku 

5. posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-

wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie 

ostatnich 15 lat. 

Wyjątki od powyższej zasady: 

• co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich 

w stopniu, co najmniej przewodnika 

• kurs kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze 

w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej 

podharcmistrza 

• doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich 

w stopniu, co najmniej podharcmistrza. 
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Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy 

wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia 

oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku 

pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.  

Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle 

chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.  

W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub 

przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką 

jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale 

przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale 

szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej 

ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników: 

• uczestników niesłyszących i słabo słyszących — od 6 do 8 

• uczestników niewidomych i słabo widzących — od 8 do 10 

• uczestników z chorobami przewlekłymi — od 10 do 16 

• uczestników z zaburzeniami psychicznymi — od 6 do 8 

• uczestników z niepełnosprawnością ruchową — od 8 do 12 

• uczestników z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim — od 10 do 16 

• uczestników z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym — od 

6 do 8 

• uczestników z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi — od 2 do 4 

• uczestników niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania — od 10 do 

16. 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku: 

1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym 

obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

187): 

• kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren 

wymagań ochrony przeciwpożarowej 
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2) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do 

wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach: 

• szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, 

w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć 

wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów 

• kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren 

wymagań ochrony przeciwpożarowej 

3) w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, 

w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku: 

• szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, 

w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, 

zespołu służby zdrowia i sanitariatów 

• kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań 

ochrony przeciwpożarowej 

4) w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym: 

• mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu. 

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: 

1) organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, 

o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów 

2) co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku 

dołącza: 

1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie 

oraz bez stałej infrastruktury komunalnej: 

• szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, 

w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć 

wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów 

• oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku 

2) w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym: 

• mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu 

• oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku. 
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Przepisy karne 

1) Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie 

wypoczynku, podlega karze grzywny. 

2) Tej samej karze podlega, ten kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora 

oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. 

ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ORGANIZACYJNĄ HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ I ZIMOWEJ: 

1. Komenda hufca: 

1) koordynuje, wspiera, kieruje i nadzoruje przygotowania podległych jednostek ZHP  

do HALiZ 

2) nadzoruje przebieg form HALiZ, w tym dokonuje bieżącej kontroli stanu przygotowań 

oraz wizytuje jednostki w czasie akcji 

3) wspiera podległe jednostki ZHP w organizowaniu HALiZ przez: 

• zapewnienie składników majątku ZHP, będącego w dyspozycji hufca, 

• zapewnienie warunków dla zorganizowania form HALiZ, w tym udzielenie 

pomocy w załatwianiu formalności związanych z jego lokalizacją, pozyskiwaniu 

środków finansowych, 

• przygotowanie kadry instruktorskiej do pełnienia funkcji oraz wypełniania 

obowiązków podczas HALiZ wynikających z podpisanych umów i porozumień 

4) stworzenie możliwości wszystkim organizatorom form HALiZ zaopatrzenia się 

w niezbędne wydawnictwa, materiały programowe i informacyjne 

5) pomoc w pozyskiwaniu środków rzeczowych i finansowych 

6) doradztwo programowe, organizacyjne i w zakresie spraw finansowo-

kwatermistrzowskich 

7) nadzoruje przestrzeganie przez organizatorów i kadrę form HALiZ zasad dotyczących 

bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników. 

2. Komendant hufca: 

1) może powołać pełnomocnika ds. HALiZ 

2) w ramach uzyskanych od komendanta i skarbnika chorągwi pełnomocnictw wraz ze 

skarbnikiem hufca: 

a) wykonuje czynności związane z przygotowaniem i zatwierdzaniem form HALiZ 

organizowanych przez jednostki danego hufca oraz komendę hufca 

b) przekazuje do komendy chorągwi w ustalonych terminach: 

- informacje o zmianach terminów, zmianach osobowych w kadrze form HALiZ 

lub odwołaniu tych form (na bieżąco) 

- meldunki o wypadkach i sytuacjach nadzwyczajnych 

c) wykonuje inne zadania zlecone przez komendanta danej chorągwi ZHP 
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3) w celu prawidłowej realizacji powyższych zadań komendant hufca ZHP nie powinien 

jednocześnie pełnić funkcji komendanta lub kwatermistrza form HALiZ czy komendanta 

lub kwatermistrza bazy/stanicy HALiZ. Zgody na odstępstwo od powyższych zasad 

udziela właściwy komendant chorągwi ZHP na pisemny wniosek komendy hufca 

zawierający uzasadnienie. 

TRYB ZATWIERDZANIA WYPOCZYNKU 

Każdy organizator placówki wypoczynku jest zobowiązany do jej zatwierdzenia 

i terminowego rozliczenia. Za terminowe zatwierdzenie i rozliczenie wszystkich placówek 

organizowanych przez hufiec i jego jednostki odpowiada Komendant Hufca i Komendant 

Obozu.  

Placówka będzie zatwierdzona po wcześniejszym uregulowaniu przez hufiec składek 

członkowskich.  

WYPOCZYNEK ZATWIERDZAMY W KOMENDZIE CHORĄGWI W KOLEJNOŚCI:  

na 21 dni przed  

- zatwierdzenie organizacyjne i programowe (wydanie zgody na organizację wypoczynku 

przez Komendanta Chorągwi bądź pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. HAL) 

- zatwierdzenie finansowe (przez Skarbnika Chorągwi i Komendanta Chorągwi bądź 

wyznaczoną księgową Komendy Chorągwi Podkarpackiej i pełnomocnika Komendanta 

Chorągwi ds. HAL), przy czym dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganej 

dokumentacji (lista wpłat uczestników, umowy i porozumienia) w terminie 

późniejszym, przy czym nie później niż przed rozpoczęciem wypoczynku. 

Do zatwierdzenia obozów / kolonii wymagane są następujące dokumenty: 

L.p DOKUMENT ILOŚĆ UWAGI 

1.  Formularz zgłoszenia wypoczynku 

(www.wypoczynek.men.gov.pl) właściwy dla danej formy 

wraz z wymaganymi załącznikami (opinia PSP, szkic 

terenu, plan obiektu) 

2 egz. podpisany przez 

komendanta hufca  

2.  Potwierdzenie zatwierdzenia zgłoszenia z MEN  2 egz.  

3.  Potwierdzenie noclegu (dotyczy obozów wędrownych) 2 egz.  

4.  Program (plan pracy) wypoczynku 2 egz. podpisany przez 

komendanta 

kolonii/ obozu 

oraz zatwierdzony 

przez komendanta 

hufca 

5.  Kserokopie zaświadczeń uprawniających do podjęcia 

pracy w placówce w charakterze kierownika, 

2 egz. poświadczone za 

zgodność 

http://www.wypoczynek.men.gov.pl/
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wychowawcy, kadry medycznej, ratownika WOPR 

(aktualna książeczka) 

z oryginałem 

6.  Zaświadczenia o niekaralności otrzymane z KRK 2 egz. poświadczone za 

zgodność 

z oryginałem 

7.  Raport przedobozowy   2 egz. zatwierdzony 

przez komendanta 

hufca 

8.  Kserokopia polisy ubezpieczeniowej 1 egz. poświadczona za 

zgodność 

z oryginałem 

9.  Dokument (umowa) określający zasady użytkowania 

obiektu (terenu) 

2 egz. podpisany przez 

komendanta hufca 

i skarbnika hufca 

10.  Warunki uczestnictwa w kolonii/ obozie  2 egz. podpisane przez 

komendanta hufca 

i komendanta 

kolonii/ obozu 

11.  Regulaminy i instrukcje obowiązujące na kolonii/ obozie 2 egz.  

12.  Umowy z innymi podmiotami lub jednostkami ZHP 2 egz. podpisane przez 

komendanta hufca 

i skarbnika hufca 

13.  Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu 

dostępu do opieki medycznej 

2 egz.  

14.  Preliminarz budżetowy kolonii/ obozu 2 egz. zatwierdzony 

przez komendanta 

hufca oraz 

skarbnika hufca 

15.  Oryginał i kopia zawartych umów: wolontariackich, 

o dzieło, zleceń  

2 egz. podpisanych 

wcześniej przez 

zainteresowaną 

osobę, 

komendanta 

i skarbnika hufca; 

przed 

zawieraniem 

należy 
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w komendzie 

chorągwi uzyskać 

pełnomocnictwo 

do zawierania 

umów 

zlecenia/o dzieło 

(zgodnie 

z Instrukcją 

HALiZ) 

16.  Oświadczenia do umów cywilno-prawnych 2 egz. podpisane przez 

składających 

oświadczenie 

17.  Wykaz kadry ze wskazaniem rodzaju zatrudnienia 

(wolontariat/ zlecenie) 

2 egz. zatwierdzony 

przez komendanta 

hufca i skarbnika 

hufca 

18.  Zestawienie wpłat uczestników za udział w kolonii/ 

obozie 

2 egz. podpisane przez 

skarbnika hufca 

19.  Lista uczestników kolonii/ obozu zawierająca datę 

urodzenia, adres zamieszkania 

2 egz. podpisana przez 

komendanta hufca 

oraz komendanta 

kolonii/ obozu 

20.  Szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem 

ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, 

stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo – 

rekreacyjnych 

2 egz.  

21.  Umowa najmu/ użyczenia pojazdu 2 egz. podpisana przez 

najmującego/ 

użyczającego/ 

oraz komendanta 

hufca i skarbnika 

hufca  

WAŻNE SPRAWY 

Wychowawca na obozie ma obowiązek prowadzenia dzienniczka zajęć wychowawcy. 

1. Kadra harcerska form HALiZ powinna wykonywać swoje obowiązki bez pobierania 

wynagrodzenia, na podstawie umów wolontariackich. 
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2. Celem sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia formy HALiZ dopuszcza się 

zatrudnienie kadry, w tym wspierającej, tj. osób wykwalifikowanych do wykonywania 

specjalistycznych czynności (np. kucharza, ratownika wodnego, lekarza/pielęgniarki, 

instruktora narciarskiego, instruktora żeglarstwa itp.). 

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa praca, za którą członkowie kadry otrzymają 

wynagrodzenie, musi się odbywać na podstawie: umowy o pracę lub umowy zlecenia - 

adekwatnie do podejmowanych czynności; umowy o dzieło - adekwatnie do wykonanego 

dzieła. 

4. Porozumienia wolontariackie oraz umowy cywilnoprawne z kadrą form HALiZ może 

zawierać komendant chorągwi i skarbnik chorągwi lub osoby przez nich upełnomocnione. 

Umowy o pracę może zawierać wyłącznie komendant chorągwi. 

5. Komenda chorągwi może wesprzeć organizatorów w zakresie informacji na temat rodzaju 

zawieranej umowy na określone czynności, przygotowania treści umowy oraz rachunku do 

umowy i odpowiedniego wyliczenia należnych składek, i podatków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Komendant formy HALiZ zobowiązany jest uwzględnić przy naliczaniu kosztów należne 

podatki oraz składki i odprowadzić na konto chorągwi odpowiednie kwoty, w celu 

przekazania ich odpowiednim organom państwowym, w określonym przepisami terminie. 

7. Świadczenia należne kadrze formy HALiZ (zakwaterowanie, wyżywienie) określa właściwa 

komenda chorągwi.  

TRYB ROZLICZANIA WYPOCZYNKU 

Rozliczenie formy HALiZ (po jej zakończeniu) pod względem organizacyjnym wymaga 

złożenia następujących dokumentów: 

1. raport poobozowy  

2. książka komendanta (do wglądu) 

3. protokoły kontroli formy HALiZ. 

Do rozliczenia formy HALiZ pod względem finansowym należy załączyć:  

1. wymienione dokumenty 

- plan finansowy formy HALIZ 

- książkę kasową i operacji bankowych formy HALiZ, tzw. książka finansowa 

- dokumenty źródłowe wpływów i wydatków, tzw. dowody księgowe 

- wykaz kadry i uczestników 

- listę wpłat 

- karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku zgodne z wzorem MEN (dotyczy form 

HALiZ podlegających zgłaszaniu jako wypoczynek według przepisów państwowych) 
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- karty kwalifikacyjne uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek (dotyczy form 

HALiZ niepodlegających zgłaszaniu jako wypoczynek według przepisów 

państwowych) 

- protokoły przyjęcia na stan jednostki sprzętu zakupionego podczas formy HALiZ 

- umowy zlecenia, o dzieło i o pracę wraz z potwierdzeniem zabezpieczenia środków  

na zapłacenie przez komendę chorągwi podatku i składek 

- dowód wpłaty salda do odpowiedniej komendy 

- oświadczenie komendanta i kwatermistrza o uregulowaniu zobowiązań 

(wynikających z dowodów księgowych opłacanych gotówką oraz przelewem) 

2. protokoły pobrania i rozliczenia sprzętu 

3. rozliczenie z pobranego i zakupionego sprzętu 

4. inne dokumenty wymagane przez dotującego lub właściwą komendę. 

Komendant formy HALiZ zobowiązany jest do rozliczenia we właściwej komendzie, 

w ustalonym przez właściwego komendanta i skarbnika chorągwi terminie, nie później niż w 

ciągu 21 dni, dokumentacji formy HALiZ sporządzonej według zasad opisanych w instrukcji. 

Komendant hufca jest zobowiązany do sprawdzenia złożonej do rozliczenia dokumentacji 

formy HALiZ i przekazania jej do komendy chorągwi celem ujęcia w ewidencji księgowej. 

SYTUACJE KRYZYSOWE - WYPADKI 

W razie sytuacji kryzysowej - wypadku jaki wystąpi podczas wypoczynku HAL 2017 - należy 

bezwzględnie zawiadomić Komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP.  

Całodobowy dyżur pełni pełnomocnik Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ds. Harcerskiej 

Akcji Letniej 2017 - hm. Mariola Lentyńska, telefon + 48 501 564 431. 

Dane kontaktowe do biura Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

ul. Hetmańska 9 

35-045 Rzeszów 

Tel.: 17 853 67 31, fax: 17 853 44 62 

e-mail: podkarpacka@zhp.pl  

      Komendant Chorągwi  

 /-/hm. Mariusz Bezdzietny HR 


