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I. Instrukcje i regulaminy stosowane w czasie 
wypoczynku	

a) Regulamin uczestnika obozu	
 

Każdy uczestnik obozu jest członkiem wspólnoty obozowej i posiada swoje 
prawa i obowiązki. 

 
Prawa: 

1. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zapewnieniu mu bezpieczeństwa, opieki 
medycznej podczas pobytu na obozie i podczas przejazdu. 

2. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą 
umową i normami żywieniowymi. 

3. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zapewnieniu mu pełnej higieny i warunków 
noclegu zgodnie z normami higienicznymi. 

4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z programem obozu/kolonii, przystosowane do 
wieku uczestników. 

5. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo kontaktu z rodziną. W przypadku telefonów, w 
czasie wyznaczonym przez komendanta obozu/kolonii. 

6. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji 
programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników kolonii do 
komendanta podobozu i komendanta zgrupowania. 

7. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do oddania pieniędzy czy rzeczy wartościowych jak 
zegarki, komórki na przechowanie wychowawcy grupy. 

Obowiązki: 
1. Uczestnikowi obozu/kolonii nie wolno samowolnie oddalać się z terenu obozu/kolonii 

i podczas zajęć od grupy. 
2. Uczestnik obozu/kolonii ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności 

osobistej innych uczestników obozu/kolonii i ich przekonań. 
3. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy. 
4. Uczestnik obozu/kolonii ma obowiązek uczestniczenie w zorganizowanych 

zajęciach.W przypadku niedyspozycji zgłasza to komendantowi podobozu. 
5. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów alkoholowych i 

używać narkotyków. 

6. Uczestnik obozu/kolonii nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek. 
7. Uczestnik obozu/kolonii nie używa niecenzuralnych słów. 
8. Uczestnik obozu/kolonii przestrzega rozkładu dnia na obozie/kolonii. 
9. Uczestnik obozu/kolonii zgłasza komendantowi sprawydotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa swojego i innych uczestników. 

W przypadku złamania regulaminu uczestnika obozu/kolonii stosuje się następujące kary: 
• upomnienie ustne w obecności grupy; 
• nagana w obecności grupy, całego zgrupowania; 
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• nagana w obecności grupy czy całego zgrupowania z powiadomieniem rodziców 
względnie także szkoły do której chodzi uczestnik obozu/kolonii; 

• wydalenie z obozu/kolonii na koszt rodziców bez możliwości zwrotu pieniędzy za 
pozostałe dni obozu/kolonii. 
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b) Regulamin wypoczynku	
 

W czasie wycieczki, marszu, na biwaku 
 

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom 
prowadzącego wyznaczonego przez komendanta obozu. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie 
czwórkami, na początku grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie 
najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają 
najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden instruktor. 

3. Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej krawędzi ,zajmując nie 
więcej niż połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo, w 
razie gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, 
idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub przy małym ruchu- parami. W czasie 
marszu należy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub szosie. 

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej 
jednej osoby pełnoletniej. 

5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność np. na 
zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i 
kierowcom. 

6. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności ( noc, ulewny 
deszcz) pierwszy i ostatni maszerujący z lewej strony (od osi jezdni) są zobowiązani 
nieść zapalone latarki: 
• Pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu 
• Ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu 
• Wszyscy uczestnicy mają założone kamizelki odblaskowe 

7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach 
przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach 
wyznaczonych lub na pasach . 

8. Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, maszerować po jezdni 
w kolumnie pieszych w czasie mgły, a w kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach 
niedostatecznej widoczności, prowadzić kolumny pieszych przez osobę w wieku 
poniżej 18 lat. 

9. Podczas wycieczki lub rajdu na: 
• 10 uczestników (turystyka kwalifikowana , np. Górska) 
• 15 uczestników przy innych formach m.in. z wykorzystaniem publicznych środków 

komunikacji powinien przypadać jeden opiekun 
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c) Regulamin kąpieli	

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik WOPR. Bardzo 

lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym 

znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w 

pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przypadku wejścia do niestrzeżonych 

zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna. 

2. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń 

ratownika. 

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 

stopni). 

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje 

porywisty wiatr. 

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, 

szyję, krocze i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo 

nie lubi. 

6. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują 

zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. 

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub 

kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę". 

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z 

pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich 

umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań 

(brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów). 

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie 

jak i nadmuchiwane koło. 

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. 

11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś 

będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale 

w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne 

osoby. 
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12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój 

organizm. 

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do 

bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą 

trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze 

jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek abyś był widoczny dla 

innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach. 

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej udać się na spacer a po 

godzinie można organizować sobie zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj w 

wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie. 

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść 

posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo. 

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie 

słońca jest niebezpieczne. 

18. Jeśli nie chcesz się przeziębić to po skończonej kąpieli przebierz się w suche ubranie, 

nie przebywaj w mokrych rzeczach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego 

oziębienia organizmu. 

19. Dbaj o czystość wody w której pływamy. Nie załatwiaj do wody potrzeb fizjologicznych 

(pilnuj, aby dzieci przed kąpielą załatwiły się). Jeżeli są do tego warunki do, wody 

wchodź po uprzednim umyciu się pod prysznicem (znajdują się one prawie zawsze na 

kąpieliskach zorganizowanych i na pływalniach). 
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d) Regulamin zastępu służbowego	
 

Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest 
zastępowy służbowy. 

 

Do obowiązków zastępowego służbowego należy: 
 

• Pilnowanie porządku i czystości na terenie Domu Harcerza – wydawanie zastępom i 

poszczególnym uczestnikom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych 

pomieszczeń. 

• Sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków. 

 

Do obowiązków zastępu służbowego należy: 
 

• Pomoc w wydawaniu posiłków. 

• Pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń zastępowego służbowego. 

• Porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach użytkowanych 

przez wszystkich uczestników. 

• Prowadzenie rejestru wyjść i powrotów uczestników Stanicy. 
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e) Regulamin korzystania z placu zabaw	
 

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką 

nauczycieli, rodziców lub opiekunów. 
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w 

wieku od 3 do 12 lat. 
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z 

uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 
• w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, 
• zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków, 
• zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na 

jednym miejscu. 
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

• zaśmiecania terenu, 
• niszczenia i uszkadzania roślinności, 
• dewastowania urządzeń zabawowo –rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 
• zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
• palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 
• wprowadzania zwierząt, 
• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 
• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni 
prosimy zgłaszać do Dyrektora lub Kierownika Obiektów Sportowych. 

7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza 
godzinami otwarcia placówki. Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły 
(w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7:00 do 15:30, uczniowie mogą przebywać na placu 
zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli! W pozostałych godzinach za 
bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone 
odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni. Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi 
naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami 
spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw 
mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku 



9 

f) Instrukcja wycieczki górskiej	

 

- Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry. 

- Zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich 

stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia). 

- Planuj trasy stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników 

wycieczki. 

- Przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. 

- Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne. 

- Jeśli to możliwe nie wychodź samotnie w góry, bezpieczniej iść w towarzystwie. 

 

Zabierz niezbędny ekwipunek! Miej zawsze ze sobą: 

 

• plecak 

• odpowiednie do panujących warunków obuwie 

• ubranie chroniące przed opadami i wiatrem 

• zapasową ciepłą odzież 

• podręczną apteczkę 

• prowiant i napoje 

• mapę i kompas 

• latarkę 

• telefon komórkowy - z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi 

• w okresie zimowym czapkę i rękawiczki 

• na trudniejsze szlaki zimą czekan i raki (niezbędne odpowiednie przeszkolenie) 

•  
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g) Zasady bezpieczeństwa na spływie kajakowym	

1. Każdy uczestnik spływu sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zdrowie. 

2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce 

(kamizelka powinna być założona prawidłowo i ściśle przylegać do ciała). 

3. Podczas spływu nie wolno spożywać napoi alkoholowych lub wsiadać do kajaka pod 

wpływem alkoholu. 

4. Każdy uczestnik "nie umiejący pływać" powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą 

pływać! Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą umiejącą pływać! 

5. Nie wolno wstawać lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać 

wiosłami inne kajaki, grozi to wywrotką, zniszczeniem kajaków w najgorszym 

wypadku utonięciem! 

6. Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, 

podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach 10m - 15m zachowując zawsze 

kontakt wzrokowy z innymi załogami! 

7. W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaka załoga znajdująca się najbliżej 

poszkodowanych podaje komendę (STOP NA WODZIE) wtedy pozostałe załogi 

podpływają do brzegów rzeki i zatrzymują się. Tylko najsprawniejsza załoga (instruktor 

lub ratownik WOPR) powinna pomagać poszkodowanym, inni czekają, aż problem 

zostanie usunięty. 

8. W przypadku zatoru na rzece należy wycofać się wiosłując do tyłu lub zatrzymać przy 

brzegu, pozwalając na pokonanie problemu załodze powodującej zator. 

9. Podczas pokonywania przeszkód, zakrętów, kładek można pomagać sobie wiosłem lub 

rękami odpychając się od drzew, gałęzi lub brzegów rzeki. Pod kładkami staramy się 

przepłynąć w miejscu gdzie jest największa odległość między powierzchnią wody 

a spodem kładki, kładziemy się w kajaku, pomagamy sobie rękami, wiosła układamy 

wzdłuż kajaka. 

10. Belki obłożone kamieniami przepływamy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka 

rozbicia kajaka. śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca - wysiadamy na brzeg i przenosimy 

lądem kajak na drugą stronę przeszkody. 

11. W razie wywrotki kajaka należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc 

instruktora, ratownika WOPR lub innych uczestników spływu. 
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II. Zasady i procedury postępowania w sytuacjach 
nadzwyczajnych w czasie wypoczynku	

 

a) Zasady postępowania w przypadku wypadku	
 

Formalnie najważniejszą osobą na obozie jest kierownik wypoczynku (komendant obozu 
lub kolonii). To właśnie kierownik będzie zobowiązany do wykonania czynności zalecanych 
przez ustawę w sytuacji, kiedy na obozie zdarzy się wypadek. Kierownik do wskazanych w 
przepisach czynności może też upoważnić jednego z wychowawców (instruktorów). 

Pierwszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy i wezwanie pogotowia czy innych służb. 
Wskazuje na to sama ustawa o systemie oświaty w art. 92l. „Każda osoba wchodząca w skład 
kadry wypoczynku, która powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, 
niezwłocznie udziela mu pierwszej pomocy i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia 
podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego”. 

 
Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku o 

każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie: 
1. Rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną przez pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej; 
2. Organizatora wypoczynku; 
3. Kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce 
lokalizacji wypoczynku; 

4. Prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego; 
5. Państwowego inspektora sanitarnego - w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego 

doszło na terenie kraju. Miejsce wypadku zabezpiecza się. Teraz należy przystąpić do 
sporządzenia protokołu powypadkowego. 

 
Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku 

przeprowadza po wypadku postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół 
powypadkowy, który zawiera: 

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ wypadkowi; 
2. Okoliczności wypadku; 
3. Działania podjęte w związku z wypadkiem; 
4. Skutki wypadku; 
5. miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby 

sporządzającej protokół. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech 
egzemplarzach. W postępowaniu może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel 
kuratora oświaty. Jeśli rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, mają wątpliwości co 
do ustaleń postępowania, mogą zgłosić zastrzeżenia (w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania protokołu). 
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b) Procedura postępowania w przypadku zatrucia pokarmowego	
 

I. Kierownik wypoczynku/wychowawca/, który stwierdził u dziecka zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe: 
- otacza je opieką, 
- udziela pomocy w radzeniu sobie z objawami choroby , 
- spokojnie rozmawia z dzieckiem o dolegliwościach w sposób niewzbudzający w 

nim lęku 
- zapewnia dziecku możliwość położenia się, 
- zapewnia możliwość dyskretnego korzystania z toalety, pomaga w czynnościach 

higienicznych 
- podaje płyny do picia (wodę). 

 
II. Wychowawca informuje pielęgniarkę lub ratownika medycznego bazy o 

dolegliwościach pokarmowych, chorobowych u dziecka: 
- przedstawia zaobserwowane objawy i intensywność ich występowania; 
- informuje o okolicznościach zdarzenia; 
- informuje o dotychczas podjętych działaniach; 
- przy nasilaniu się objawów wskazuje potrzebę szybkiego kontaktu z lekarzem i 

wezwania pogotowia ratunkowego; 
 
W przypadkach zagrażających życiu dziecka kierownik wypoczynku, pielęgniarka 

lub ratownik medyczny wzywa pogotowie i informuje o tym rodzica. W drodze do 
szpitala towarzyszy dziecku kierownik placówki lub wychowawca grupy. 

Na ośrodku prowadzi się rejestr wszystkich zgłoszonych przepadków objawów 
chorobowych u dzieci. 

 
III. Z przebiegu rozmowy z rodzicami jest sporządzona notatka opisująca szczegółowo jej 

przebieg i stanowisko rodziców w sprawie udzielenia dziecku pomocy medycznej, w 
szczególności w przypadku zabrania dziecka do domu bez badania. 

 
IV. Jeśli występuje potencjalne zagrożenie życia dziecka, kierownik placówki musi 

współpracować z lekarzem, nawet gdyby działał wbrew woli rodziców. Na bieżąco 
informuje telefonicznie rodziców o podejmowanych działaniach. 
 
W przypadku stanowczego sprzeciwu rodziców ,co do planowanych działań 
medycznych określonych przez lekarza ryzyko wystąpienia komplikacji ponoszą 
rodzice i nie mogą kierownika placówki obarczać odpowiedzialnością za swoje decyzje. 
 

V. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zatruciu pokarmowym u 
wychowawcy lub innego pracownika ośrodka komendant hufca lub Szef bazy odsuwa 
ich od pełnienia obowiązku wykonywania pracy. 
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Zależnie od stanu pracownika zleca udanie się do lekarza lub wzywa pogotowie 
ratunkowe. 
 

VI. W razie choroby wychowawcy konieczne jest zapewnienie opieki nad daną grupą. 
Kierownik placówki przydziela opiekę innemu wychowawcy, a jeśli takiego nie ma 
zwraca się o pomoc do komendanta hufca lub Szefa bazy. 

VII. W razie konieczności kierownik placówki zobowiązuje wychowawców do sprawdzenia 
w grupach i sporządzenia imiennej listy dzieci, u których wystąpiły podobne objawy 
zatrucia pokarmowego i ilu wychowanków to dotyczy. 
 

VIII. Komendant hufca lub Szef bazy z osobą odpowiedzialną za żywienie na terenie bazy 
podejmują próbę wstępnego ustalenia prawdopodobnego źródła zatrucia, poprzez 
sprawdzenie: 
- czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych; 
- sposobu przechowywania żywności; 
- terminów ważności produktów i szczelności opakowań; 
- systematyczności i aktualności dokumentów zgodnych z wymogami HACCP. 

 
IX. Komendant hufca lub Szef bazy wydaje polecenie zabezpieczenia podejrzanych 

produktów i żywności, Informuje pracowników o prawdopodobnym źródle zatrucia, 
podjętych działaniach i ustaleniach 
 

X. Komendant hufca lub Szef bazy niezwłocznie zgłasza Państwowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu stwierdzone w placówce nieprawidłowości i prosi o wszczęcie 
dochodzenia epidemiologicznego oraz podjęcia działań zapobiegających jego 
rozprzestrzenianiu się. 

W przypadku stwierdzenia przez Państwowego Inspektora Sanitarnemu zbiorowego 
zatrucia pokarmowego podejmuje on kroki wynikające z przepisów prawa. 

Komendant hufca , Szef bazy lub upoważniony przez niego pracownik po 
otrzymaniu informacji od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o 
stwierdzonym zatruciu pokarmowym zawiadamia w formie: 
- listownie organ prowadzący, 
- ogłoszenia kierownika placówki 

Zapewnia wyżywienie uczestnikom wypoczynku z innego źródła lub zapewnia bezpieczny 
powrót do domu uczestnikom wypoczynku 
 
XI. Komendant hufca lub Szef bazy, kierownik placówki i pracownicy współpracują z 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną prowadzącą dochodzenie 
epidemiologiczne. Zależnie od wyniku dochodzenia epidemiologicznego stosują się do 
wydawanych zaleceń i decyzji. 
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XII. Komendant hufca lub Szef bazy omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny 
zatrucia pokarmowego oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im w przyszłości. 
Wydaje zarządzenie w tej sprawie przypominające o podstawowych zasadach 
obowiązujących w żywieniu zbiorowym. 
 

XIII. Komendant hufca lub Szef bazy gromadzi dokumentację potwierdzającą podjęte na 
bazie działania związane z zatruciem pokarmowym. Stanowić ją będzie: 
- notatka z przebiegu rozmowy z kierownikami placówek , które są na bazie; 
- oświadczenia rodziców rezygnujących z udzielenia pomocy choremu dziecku na 

terenie bazy, 
- imienna lista dzieci i pracowników skarżących się na problemy żołądkowe, 
- pisma powiadamiające o zatruciu pokarmowym skierowane do państwowego 

inspektora sanitarnego, organu prowadzącego, kuratora oświaty i rodziców dzieci, 
- zalecenia i decyzje wydane przez inspektora sanitarnego, 
- zarządzenie komendanta hufca z potwierdzeniem zapoznania się z nim 

pracowników bazy. 
 

XIV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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c) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia powodzi lub lokalnych 

podtopień	

 

W przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym: 

1. Należy przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku; 

2. Należy ewakuować dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do szkoły lub 

odwieź je do domu jeśli to mozliwe; 

3. Należy ustalić sposoby kontaktowania się z komenda hufca i rodzicami; 

4. Jeśli baza dysponuje radiotelefonem należy zapewnić akumulatory do jego zasilania, a 

także sprawdzić łączność ze służbami ratunkowymi (przed wypoczynkiem należy 

ustalić pasmo łączności ratunkowej). 

5. Należy zapoznać kadrę obozu jak odłączać źródła energii, gazu i wody; 

6. Należy usunąć środki, które mogłyby stać się źródłem skażenia; 

7. Należy zgromadzić w magazynie niezbędną ilość nie psującej się żywności oraz wody 

pitnej; 

8. Należy przenieś 

9.  na górne kondygnacje miejsca sypialne; 

10. przez cały czas należy słucha 

11.  podawanych przez radio komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania; 

12. Należy zapewni 

13.  sobie odpowiednią ilość źródeł światła - latarki, świece, zapasowe baterie do radia i 

latarek; 

14. Należy zapewni 

15.  wszystkim uczestnikom wypoczynku odpowiednią odzież i obuwie; 

16. Należy znać drogi ewakuacyjne i zapoznaj z nimi uczestników obozu; 

17. Należy dostosować się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową. 

18. Należy wyłączyć odbiorniki energii (prąd, gaz) i wodę;. 
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d) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia huraganu lub silnych 

porywów wiatru	

 
W przypadku ostrzeżenia o zbliżającym się huraganie: 

1. Należy stosować się do poleceń służb i władz podawanych przez rozgłośnie radiowe i 

telewizyjne, w jaki sposób się zachowywać, w przypadku gdy będzie to konieczne; 

2. Zabezpiecz okna oraz namioty, sprawdź czy są dobrze przytwierdzone do podłoża; 

3. Zamknij główny zawór instalacji gazowej; 

4. Wnieś do wewnątrz przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr np. pojemniki na 

śmieci, meble ogrodowe; 

5. Zaopatrz się w żywność, wodę pitną oraz baterie do radia i latarek; 

6. Napełnij zbiorniki paliwa w twoim samochodzie; 

7. Jeśli baza dysponuje radiotelefonem należy zapewnić akumulatory do jego zasilania, a 

także sprawdzić łączność ze służbami ratunkowymi (przed wypoczynkiem należy 

ustalić pasmo łącności radunkowej); 

8. Należy nauczyć kadrę obozu jak odłączać źródła energii, gazu i wody; 

9. Po otrzymaniu polecenia ewakuacji przekazane przez służby ratunkowe na miejscu 

bądź telefonicznie, przez instalacje rozgłoszeniowe, media – uczyń to natychmiast. 

Przed opuszczeniem obozu, bazy odłącz źródła energii, gazu i wody. 

10. W przypadku braku możliwości ewakuacji obozu, należy natychmiast powiadomić 

służby ratunkowe; 

 

1.  
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e) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru	

 
I. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. 

 
W przypadku powstania pożaru należy dostępnymi śrokami 

- Głosem – poprzez wołanie „Pali się” 
- Gwizdkiem – Krótkie, szybko powtarzające się gwizdy 

Powiadomić pozostałych uczestników zgrupowania obozów oraz komendanta zgrupowania. 
Wychowawcy oraz personel winny niezwłocznie przystąpić do prowadzenia akcji  

ratowniczo – gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 
Komendant zgrupowania lub osoba przez niego wyznaczona w przypadku gdy ogień 

nie został ugaszony w zarodku poleca oboźnemu zgrupowania alarmować jednostkę straży 
pożarnej – tel. 998. 
 
 Meldunek o pożarze do straży pożarnej należy przekazać w sposób następujący: 

• Określić skrótowo gdzie się pali z podaniem dokładnego miejsca, rodzaju palących się 
materiałów lub obszarów leśnych 

• Wielkości pożaru 
• Nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu z którego dokonano zgłoszenia 
• Innych informacji wg pytań dyspozytora straży pożarnej 

 
II. Wskazania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 

 
Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant zgrupowania, kadra 
instruktorska oraz wszyscy uczestnicy, 
Personel zgrupowania i instruktorzy na początku obozu powinni być zaznajomieni: 

• z niniejszą instrukcją 
• ogólnymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego 
• sposobami ogłaszania alarmu pożarowego i warunkami ewakuacji 
• sposobem użycia sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu zgrupowania obozów 

 
Uczestników obozów zaznajomić w dormie pogadanki z następującymi tematami: 

• przyczyny powstawania pożarów 
• zasady zapobiegania pożarom 
• sposoby ogłaszania alarmu na wypadek pożaru 
• warunkach ewakuacji 

 
Sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze muszą być sprawne (posiadać aktualny 
przegląd) i być gotowe do natychmiastowego użycia. 
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f) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej	

 
Opuszczając pomieszczenie: 

1. Należy wyłączyć instalację gazową, elektryczną, wodną; 

2. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, 

odzież, pieniądze; 

3. Należy zadba 

4.  o to, aby pomieszczenie opuścili wszyscy przebywający w nim uczestnicy i sąsiedzi; 

5. Należy zachowa 

6.  szczególną ostrożność - uwaga na stropy, schody; 

1. Jeśli nie ma możliwości opuszczenia budynku drzwiami wyjściowymi z powodu 

zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno, jeśli to możliwe. 

g) Zasady postępowania w przypadku kradzieży	
 
Czynności po stwierdzeniu kradzieży: 

1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed osobami trzecimi, nic nie ruszać, nie dotykać 

sprzętów i nie sprzątać w miejscu przestępstwa aby nie zatrzeć śladów; 

2. Powiadomić komendanta hufca lub Szefa bazy (administratora obiektu); 

3. Natychmiast zgłosić wypadek Policji; 

4. Ograniczyć poruszanie się uczestników po obiekcie; 

5. Przekazać Policji karty informacyjne skradzionych przedmiotów ,jak się da określić 

wstępne szkody, jeżeli jest to możliwe. 

6. Powołanie komisji i zarządzenie skontrolowania miejsca kradzieży w celu ustalenia 

pełnych strat. 
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h) Zasady postępowania w przypadku podejrzenia przyjęcia substancji 
psychoaktywnych	

 

Podejrzenie przyjęcia substancji psychoaktywnej należy podejrzewać w przypadkach: 

a) znalezienia podejrzanie wyglądającej substancji na terenie placówki, 

b) wystąpienia nagłych objawów psychiatrycznych (lęki, agresja, pobudzenie, wahania 

nastrojów, myśli samobójcze) 

c) wystąpienia nagłych objawów somatycznych (kołatanie serca, wymioty, zaburzenia 

widzenia, zaburzenia równowagi, nagłe silne pragnienie, poszerzone lub zwężone 

źrenice). 

 

Po wykryciu należy niezwłocznie zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom 

wypoczynku i kadrze, oraz zapewnić komfort psychiczny poszkodowanemu (wychowawcy). 

 

Powiadomić Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112), nie przesądzając czy sytuację 

da się opanować. 

 

Rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy. W przypadku zachowań agresywnych 

uniemożliwiających podejście, w miarę możliwości usunąć przedmioty które mogłyby 

posłużyć jako element zagrażający. 
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i) Zasady postępowania w przypadku sytuacji przekroczenia stref bliskości.	
 

Wysłuchaj dziecko w chwili, kiedy postanowiło się przed Tobą otworzyć. Nie przerywaj, 

nie przekładaj rozmowy, ale też nie przymuszaj do jej kontynuowania, jeżeli dziecko tego nie 

chce. Jeżeli dziecko postanowiło zaufać właśnie Tobie, nie myśl o tym, czy sobie poradzisz z 

tym problemem, czy nie zawołać kogoś innego itd. Dziecko uznało, że to Ty masz mu pomóc! 

 

• Stwórz bezpieczną atmosferę i dobre warunki do spokojnej rozmowy. 

• Zapewnij dziecko, że może Ci zaufać. 

• Poinformuj dziecko, że możesz i chcesz mu pomóc. 

• Jeżeli uważasz, że dziecku rzeczywiście ktoś wyrządził lub wyrządza krzywdę, sprawę 

należy niezwłocznie zgłosić rodzicom dziecka a następnie upewnić się, że zajęli się oni 

sprawą w sposób prawidłowy. 

• Jeżeli to jeden z rodziców lub członków rodziny dziecka prawdopodobnie krzywdzi 

dziecko, sprawę należy niezwłocznie zgłosić do lokalnego komisariatu policji, 

prokuratury lub sądu do spraw rodzinnych i nieletnich. 

• Zadbaj o to, by o sprawie dowiedziało się tylko tyle osób, ile jest absolutnie konieczne. 

• Jeżeli dziecko tego oczekuje, nadal bądź dla niego osobą, z którą może porozmawiać o 

swoich problemach. 
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j) Zasady kontaktów z mediami w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej	

 
Związek Harcerstwa Polskiego nie działa w próżni. Wokół siebie mamy instytucje, 

przedsiębiorstwa, władze lokalne, rodziny naszych harcerzy i pozostałych mieszkańców 

miejscowości lub regionu, dlatego zanim zaczniemy pisać o receptach na poradzenie sobie 

z kryzysem, wymienimy te zasady funkcjonowania hufca lub chorągwi, które na co dzień 

mogą zapewnić przychylność otoczenia, a gdy zaistnieje sytuacja kryzysowa – sprawią, że 

znacznie łatwiej będzie odzyskać zaufanie i dobry wizerunek w oczach ludzi, z którymi 

współpracujemy: 

 

1. Im lepiej cię znają, tym bardziej cię lubią – Trzeba dać się poznać od jak 

najlepszej strony i tak prowadzić codzienną działalność, by wzbudzić społęczne 

zaufanie 

2. Nie popadaj w rutynę – Prezentowanie wciąż tego samego oblicza ZHP sprawi, że 

zbiorowość o nas zapomni, warto więc co jakiś czas zaskakiwać (oczywiście 

pozytywnie) a przy okazji pokazywać, że jesteśmy organizacją idącą z duchem 

czasu. 

3. Mów językiem czynów – Mniej słów, a więcej konkretnych działań pokazujących 

harcerzy w akcji 

4. Prawda zawsze wypłynie na wierch – Wszystkie niedomówienia, ukrywane fakty, 

manipulacje kiedyś w końcu wyjdą na jaw i zrobi się naprawdę duże zamieszanie 

5. Na haczyk trzeba zakładać to, co lubi ryba, a nie to, co lubi rybak (jak mawiał 

Baden-Powell) – To, co przekazujemy do społeczeństwa, musi uwzględniać jego, a 

nie nasze upodobania, np. na wysyłanych do gazety zdjęciach ze zlotu hufca pokamy 

raczej przeprawę przez most linowy niż uroczysty apel z wręczeniem dyplomów. 

6. Ludzi najbardziej interesują ludzie – Nie mówmy o tym, co robi ZHP, tylko o 

poczynaniach jego członków, o działalności harcerzy – ich pasji, rozwoju i 

odnajdywaniu siebie w każdym zadaniu zaplanowanym w pracy drużyny. 
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1. Na poziomie ogólnozwiązkowym 
 

1.1. Osobą odpowiedzialną w ZHP za kontakty z mediami jest rzecznik prasowy ZHP, który 
swoje obowiązki wykonuje pod nadzorem członka Głównej Kwatery ZHP właściwego 
dla spraw komunikacji społecznej i PR. 

1.2. W przypadku imprez ogólnopolskich i lokalnych o charakterze ogólnopolskim osobą 
odpowiedzialną za kontakty z mediami może być również jeden z organizatorów 
imprezy (np. członków komendy wydarzenia) — po uprzednim ustaleniu tego z 
Główną Kwaterą ZHP. 

1.3. Rzecznik prasowy ZHP udziela informacji samodzielnie lub wskazuje, kto będzie się 
wypowiadać. Obowiązkiem rzecznika prasowego ZHP jest przestrzeganie zasady, by 
w miarę możliwości głos zabierali: 
a) Naczelnik ZHP, zastępcy Naczelnika ZHP, Przewodniczący ZHP, 

wiceprzewodniczący — gdy informacje dotyczą bieżącej działalności całego ZHP, 
funkcjonowania ZHP w społeczeństwie (głównie relacji z innymi 
stowarzyszeniami, władzami państwowymi, instytucjami itp.), a także, gdy zajdzie 
konieczność ogłoszenia i skomentowania szczególnie doniosłych wydarzeń 
zaistniałych w ZHP (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), 

b) Skarbnik ZHP — gdy informacje dotyczą finansów ZHP, 
c) Członkowie GK ZHP lub instruktorzy poszczególnych wydziałów GK ZHP — gdy 

informacje bezpośrednio dotyczą obszaru, za który dana osoba jest 
odpowiedzialna, 

d) Instruktorzy Muzeum Harcerstwa — gdy informacje dotyczą historii ZHP, 
e) Naczelny Kapelan ZHP — gdy informacje dotyczą wychowania katolickiego w 

ZHP, 
f) Komisarze Zagraniczni ZHP — gdy informacje dotyczą funkcjonowania ZHP w 

strukturach skautowych. 
1.4. Wypowiedzi wszystkich osób wymienionych w punkcie 1.3. uznawane są za oficjalne 

stanowisko ZHP, a nie za prywatne poglądy poszczególnych instruktorów, o czym 
powinni oni pamiętać podczas rozmów z mediami. 

1.5. Rzecznik prasowy ZHP rzecznik stara się w miarę możliwości być obecny przy 
rozmowach, gdy informacji mediom udzielają inne osoby do tego upoważnione. 

1.6. Rzecznik prasowy ZHP zobowiązany jest dbać o przekazywanie informacji przede 
wszystkim do mediów o zasięgu ogólnopolskim. 
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2. Na poziomie chorągwi 

 

2.1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami jest rzecznik prasowy chorągwi lub inna 

osoba wyznaczona przez komendanta chorągwi. 

2.2. Rzecznik prasowy chorągwi udziela informacji samodzielnie lub wskazuje, kto będzie 

się wypowiadać. 

2.3. Rzecznik prasowy chorągwi stara się w miarę możliwości być obecny przy 

rozmowach, gdy informacji mediom udzielają inne osoby do tego upoważnione. 

2.4. Wypowiedzi członków komendy chorągwi oraz członków Rady Chorągwi uznawane 

są za oficjalne stanowisko chorągwi, a nie za prywatne poglądy poszczególnych 

instruktorów, o czym powinni oni pamiętać podczas rozmów z mediami. 

2.5. W wypadku, gdy zaistnieje sytuacja kryzysowa, rzecznik prasowy chorągwi, do której 

należą uczestnicy zdarzenia, niezwłocznie kontaktuje się z rzecznikiem prasowym 

ZHP, by ustalić, kto będzie udzielał informacji mediom. Podstawą do kontaktów z 

mediami powinna być pisemna relacja ze zdarzenia sporządzona przez najwyższego 

funkcją uczestnika zdarzenia oraz – w miarę potrzeb – uzupełniona o wyjaśnienia jego 

przełożonych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy najwyższy funkcją uczestnik zdarzenia jest 

niepełnoletni, a wśród uczestników zdarzenia znalazła się osoba pełnoletnia — 

wówczas to ona sporządza relację. 

2.6. Informacje udzielane mediom na poziomie chorągwi dotyczą przede wszystkim: 

a) bieżącej działalności chorągwi, 

b) relacji pomiędzy ZHP a władzami województwa działającymi na terenie danej 

chorągwi, 

c) promowania imprez harcerskich, których organizatorem jest chorągiew. 

2.7. Rzecznik prasowy chorągwi zobowiązany jest dbać o przekazywanie informacji przede 

wszystkim do mediów o zasięgu regionalnym. 
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3. Na poziomie hufca 

 

3.1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami jest rzecznik prasowy hufca lub - w 

przypadku braku rzecznika - komendant hufca, albo inny instruktor wyznaczony przez 

komendanta. 

3.2. Osoba odpowiedzialna w hufcu za kontakty z mediami udziela informacji samodzielnie 

lub wskazuje, kto będzie się wypowiadać. 

3.3. Osoba odpowiedzialna w hufcu za kontakty z mediami stara się w miarę możliwości 

być obecna przy rozmowach, gdy informacji mediom udzielają inne osoby do tego 

upoważnione. 

3.4. Wypowiedzi członków komendy hufca uznawane są za oficjalne stanowisko hufca, a 

nie za prywatne poglądy poszczególnych instruktorów, o czym powinni oni pamiętać 

podczas rozmów z mediami. 

3.5. W wypadku, gdy zaistnieje sytuacja kryzysowa, osoba odpowiedzialna za kontakty z 

mediami w hufcu, do którego należą uczestnicy zdarzenia, niezwłocznie kontaktuje się 

z rzecznikiem prasowym ZHP i z rzecznikiem prasowym chorągwi, by wspólnie 

ustalić, kto będzie udzielał informacji mediom. Podstawą do kontaktów z mediami 

powinna być pisemna relacja ze zdarzenia sporządzona przez najwyższego funkcją 

uczestnika zdarzenia oraz – w miarę potrzeb – uzupełniona o wyjaśnienia jego 

przełożonych. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy najwyższy funkcją uczestnik zdarzenia 

jest niepełnoletni, a wśród uczestników zdarzenia znalazła się osoba pełnoletnia — 

wtedy to ona spisuje relację. Wszystkie działania opisane w tym punkcie muszą się 

odbywać w porozumieniu z komendantem hufca i komendantem chorągwi. 

3.6. Informacje udzielane mediom na poziomie hufca dotyczą przede wszystkim: 

a) bieżącej działalności hufca, 

b) relacji pomiędzy ZHP a władzami lokalnymi działającymi na terenie danego hufca, 

c) promowania imprez harcerskich, których organizatorem jest hufiec lub jego 

poszczególne jednostki. 

3.7. Osoba odpowiedzialna w hufcu za kontakty z mediami zobowiązana jest dbać o 

przekazywanie informacji przede wszystkim do mediów o zasięgu lokalnym. 
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4. Uwagi	
 

4.1. Przy udzielaniu informacji mediom należy pamiętać, że ZHP jest organizacją dla dzieci 

i młodzieży. Należy zadbać, by o imprezach harcerskich wypowiadali się raczej 

harcerze lub młodzi Instruktorzy. 

4.2. Informacje przekazywane mediom (w tym również portalom internetowym) na 

wszystkich poziomach nie mogą pozostawać w sprzeczności ze Statutem ZHP, 

Strategią rozwoju ZHP, Podstawami wychowawczymi ZHP oraz pozostałymi 

obowiązującymi w ZHP dokumentami. 

4.3. W przypadku, gdy w mediach o zasięgu ogólnopolskim ukaże się nieprawdziwa 

informacja dotycząca ZHP, rzecznik prasowy ZHP podejmuje, po konsultacji z 

przełożonymi, decyzję o wysłaniu do redakcji sprostowania. 

4.4. W przypadku, gdy w mediach o zasięgu wojewódzkim lub lokalnym ukaże się 

nieprawdziwa informacja dotycząca ZHP, osoba odpowiedzialna za kontakty z 

mediami na poziomie chorągwi lub hufca (w zależności od zasięgu medium) 

obowiązkowo informuje o tym fakcie rzecznika prasowego ZHP i razem ustalają, czy 

wskazane będzie napisanie sprostowania — jeżeli tak, to osoba odpowiedzialna za 

kontakty z mediami w hufcu lub chorągwi przygotowuje jego treść, a następnie 

przesyła go do zatwierdzenia rzecznikowi prasowemu ZHP. 

4.5. W przypadku, gdy informacji mediom udzielają niepełnoletni członkowie ZHP (bo np. 

potrzebna jest wypowiedź zucha lub harcerza biorącego udział w przedsięwzięciu 

programowym), należy zadbać, by o rozmowie wiedział i był przy niej obecny 

pełnoletni przełożony zucha lub harcerza oraz – w miarę możliwości – osoba 

odpowiedzialna za kontakty z mediami na poziomie ogólnopolskim, chorągwianym lub 

hufcowym. 
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k) Zasady postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu	
 
Cel procedury 

 

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji w 

sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

 

Przedmiot i zakres stosowania procedury 

 

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących 

poszczególne etapy ewakuacji. Począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) zdarzeń 

mających znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia czynności 

związanych z ewakuacją z terenu obozu. 

 

Podstawy uruchamiania procedury 

 

- Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi); 

- Incydent bombowy (otrzymanie informacji o podłożeniu lub znalezienie ładunku 

wybuchowego lub innego niebezpiecznego środka); 

- Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i 

innymi chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie 

obozu), jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min. 

- Zagrożenie katastrofą budowlaną; 

- Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji; 

- Powódź; 

- Huragan 

- Inne. 

 

Sposób ogłaszania alarmu 

 

 Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach wewnętrznego systemu 

alarmowania poprzez: 

- gwizdek i ogłoszenie alarmu 
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Drogi i punkty ewakuacyjne szkoły 

 

1. Ewakuacją kieruje komenant, oboźny lub osoba do tego upoważniona. 

2. Opuszczając teren obozu należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących 

o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych z obozu(strzałki). 

 

3. W trakcie opuszczania obozu należy zadbać, o sprawne i szybkie przemieszczanie się 

uczestników w kierunku wyjść ewakuacyjnych. 

 

Ewakuacja odbywa się w następujący sposób i kolejności: 

 

- Uczestnicy obozujący w namiotach ewakuują się 

……………………………………………………………………………………… 

i kierują się do rejonu alarmowego(punkt zbiórki), 

- Uczestnicy obozujący w budynkach ewakuują się 

……………………………………………………………………………………… 

i kierują się do rejonu alarmowego(punkt zbiórki), 

- Kadra i personel nie mający pod opieką uczestników obozu ewakuują się 

……………………………………………………………………………………… 

i kierują się do rejonu alarmowego(punkt zbiórki), 

- Rejon alarmowy(punkt zbiórki) znajduje się 

……………………………………………………………………………………… 

- Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się po wschodniej stronie bramy głównej. 
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Ogólne zasady ewakuacji	

 
• Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą; 
• Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe; 
• Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 

dostępem osób niepowołanych; 
• Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby; 
• Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do 

wykonywania przypisanych im zadań; 
• Wszystkie osoby opuszczające teren obozu powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić 

do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce 
zbiórki; 

• W trakcie opuszczania terenu obozu swoim zachowaniem wpływać na sprawny i 
spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki; 

• Na miejscu ewakuacji drużynowi z uczestnikami i kadra z personelem przebywają do 
czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu na teren obozu. 

• W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione w 
drzwiach. 

• W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny być otwarte. 
 

Przydział obowiązków i organizacja działania	
 

Komendant obozu 
 

- Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej czy częściowej); 
- Uruchamia procedurę ewakuacyjną przy pomocy oboźnego; nadzoruje przestrzeganie 

ustaleń zawartych w niniejszej procedurze; 
- Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych; 
- Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

ochrona dokumentacji obozu, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, 
otwarcie wyjść ewakuacyjnych; 

- Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren obozu osób postronnych; 
- Zarządza ewakuację samochodów z terenu obozu; 
- Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 

 
Pion logistyczny 

 
- Otwiera wyjście ewakuacyjne 
- Sprawdzają pomieszczenia kuchni, stołówki i gospodarcze, nie udostępniając ich 

uczestnikom; 
- Pomaga wyprowadzić uczestników z terenu obozu; 
- Wyłącza, na polecenie komendanta (w razie potrzeby bez polecenia), zawór wodny, 

gazowy i główne bezpieczniki. 
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Drużynowy 

 

- sprawuje opiekę tylko nad drużyną, którą prowadzi; 

- ogłasza alarm swojej drużyny; 

- nakazuje zabranie tylko osobistych rzeczy; 

- zabiera dziennik wychowawcy ze sobą; 

- nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych; 

- przelicza stan osobowy drużyny w chwili opuszczania namiotu/domku; 

- wychodząc z zabudowań, pozostawiają drzwi domknięte z kluczem w zamku ! 

- na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność wśród uczestników, a następnie 

sprawdza ich stan zdrowia; 

- w przypadku braku uczestnika, należy natychmiast ten fakt zgłosić najbliższemu 

przedstawicielowi służb ratowniczych i oboźnemu; 

- w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, 

należy: doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować komendanta, udzielić 

pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe; 

- niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczestników. 

 

Kadra programowa 

 

- wspomaga drużynowych w kierowaniu uczniów do wyjść; 

- kontroluje pomieszczenia inne, niż namioty i domki, w których mogą przebywać 

ludzie np. toalety, świetlica, natryski. 

- w miarę potrzeb i możliwości  zabierają ze sobą dokumentację programową. 

- zabezpiecza dokumentację obozu i przygotowuje ją na wypadek   konieczności 

ewakuacji; 

- zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty danych. 

 

Pielęgniarka 

 

- w zależności od zagrożenia prowadzi punkt pomocy przedmedycznej w punkcie 

alarmowym . 

zabiera ze sobą niezbędną ilość środków i materiałów medycznych. 
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PLAN RATUNKOWY OBOZU	

ORGANIZATOR:  

ADRES OBOZU:  

CZAS ROZPOCZĘCIA:  

CZAS ZAKOŃCZENIA:  

KIEROWNIK PLACÓWKI:  

NUMER KONTAKTOWY KIEROWNIKA (AKTYWNY W TRAKCIE TRWANIA):  

NUMER KONTAKTOWY ALTERNATYWNY:  

NAJBLIŻSZA MIEJSCOWOŚĆ (SKLEP, APTEKA, KOUNIKACJA ZBIOROWA – 

ZAPISZ):  

NUMER ALARMOWY – POGOTOWIE RATUNKOWE:  

NUMER ALARMOWY – POGOTOWIE GÓRSKIE/WODNE:  

SZPITAL:  

OŚRODEK ZDROWIA:  

AMBASADA/KONSULAT:  

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE BAZY:  

TELEFON KONTAKTOWY OSOBY ALARMOWEJ POZA OBOZEM:  

ILOŚĆ APTECZEK OSOBISTYCH:  

ILOŚĆ APTECZEK OBOZOWYCH:  

ALTERNATYWNE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI:  

ILOŚĆ NOSZY (PŁACHTOWE, DESKA, INNE):  

l) Wykaz aktów prawnych związanych z wypoczynkiem:	
 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym  
- Dz.U. 2017 poz. 678 
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- Dz.U. 2017 poz. 1475 
- Dz.U. 2018 poz. 106 
- Dz.U. 2018 poz. 138 
- Dz.U. 2018 poz. 431 

 
 
Ustawa o systemie oświaty 
 

- Dz.U. 2017 poz. 2198 
- Dz.U. 2017 poz. 2203 

Rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 
 

- Dz.U. 2016 poz. 452 
 

 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 

- Dz.U. 2018 poz. 450 

Ustawa o ochronie danych osobowych 

 
- Dz.U. 2016 poz. 922 
- Dz.U. 2018 poz. 138 

 
 
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich 
 

- Dz.U. 2011 poz. 1241 

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych 

 
- Dz.U. 2016 poz. 656 
- Dz.U. 2017 poz. 1566 

 
 
Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego 
 

- Dz. U. z 2012 r. poz. 108 

 
Ustawa prawo wodne 
 

- Dz.U. 2017 poz. 1566 

 
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli 
 

- Dz.U. 2016 poz. 1602 

 
Ustawa o usługach turystycznych 
 

- Dz.U. 2017 poz. 1553 
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Ustawa prawo o ruchu drogowym 

- Dz.U. 2017 poz. 1260 
- Dz.U. 2017 poz. 1926 
- Dz.U. 2018 poz. 106 
- Dz.U. 2018 poz. 138 
- Dz.U. 2018 poz. 317 

 
 
 
Ustawa o czasie pracy kierowców 
 
 

- Dz. U. 2012 poz. 1155 
- Dz.U. 2013 poz. 567 
- Dz.U. 2016 poz. 2206 

 
Ustawa o lasach 
 

 
- Dz.U. 2017 poz. 788 

 
 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 
 

- Dz.U. 2018 poz. 620 

Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

 
- Dz.U. 2006.22.169  
- Dz.U.2011.259.1553 
- Dz.U.2013.1113 
- Dz.U.2015.1626 

 
 
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (wzór 
protokołu powypadkowego) 
 

- Dz.U. 2003 poz. 69 

 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
 

- Dz.U. 2017 poz. 649 

 
Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki 
 

- Dz.U. 2014 poz. 1150 

 
Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza listy 
podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej 
 

- Dz.U. 2014 poz. 1476 

Ustawa o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych 

 
- Dz.U. 2017 poz. 1938 
- Dz.U. 2017 poz. 2110 
- Dz.U. 2017 poz. 2217 
- Dz.U. 2017 poz. 2434 
- Dz.U. 2018 poz. 107 
- Dz.U. 2018 poz. 138 
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Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
 
 

- Dz.U. 2017 poz. 149 
- Dz.U. 2017 poz. 60 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 

 
- Dz.U. 2016 poz. 1654 
- Dz.U. 2017 poz. 773 

 
 
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 
tle seksualnym 
 

- Dz.U. 2018 poz. 405 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

 
- Dz.U. 2017 poz. 783 
- Dz.U. 2017 poz. 1458 
- Dz.U. 2017 poz. 2439 

 
 
 
Ustawa kodeks karny 
 
 

- Dz.U. 2017 poz. 2204 
- Dz.U. 2018 poz. 20 
- Dz.U. 2018 poz. 305 
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