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Warszawa, dnia 6 czerwca 2018 r.

Komunikat Pełnomocnika Naczelniczki ZHP
ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej 2018
Druhny Komendantki, Druhowie Komendanci!

Już w sobotę 23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje i wraz z nimi Harcerska Akcja Letnia
2018. To największe cykliczne zadanie realizowane od 100 lat przez Związek Harcerstwa Polskiego.
Siłami harcerskich komend i jednostek organizacyjnych, przeszkolonej i przygotowanej kadry
instruktorskiej, wolontariuszy i przyjaciół harcerstwa odbędzie się letni wypoczynek dla około 100
tysięcy zuchów, harcerek i harcerzy. Wspaniałym zwieńczeniem Harcerskiej Akcji Letniej 2018
będzie Jubileuszowy Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, który odbędzie się w sierpniu na
Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
Tegoroczny wypoczynek w świadomości i działaniach organizacyjnych każdego organizatora musi
odnosić się do ubiegłorocznych zdarzeń wywołanych skutkami gwałtownych zdarzeń
pogodowych.
W związku z powyższym przypominam o zadaniach i obowiązkach spoczywających
na organizatorach a przede wszystkim na komendach chorągwi w zakresie organizacji,
zatwierdzania form wypoczynku oraz prawidłowego nadzoru i przekazywania natychmiastowej
i wyczerpującej informacji o sytuacjach kryzysowych. Zadania te wynikają m.in. z:
• Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2016 poz. 1943);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(Dz.U. 2016 poz. 452);
• Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno–sanitarnych
•

dla stacjonarnych obozów pod namiotami;
Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018).

W szczególności przypominam, że:
• Rozpocząć funkcjonowanie może tylko i wyłącznie wypoczynek zatwierdzony przez komendę
chorągwi (lub upoważnioną harcerską komendę) i zatwierdzony przez MEN po zarejestrowaniu
w bazie wypoczynku na http://wypoczynek.men.gov.pl.

•

O wszelkich zmianach dotyczących zgłoszonej i zarejestrowanej formy wypoczynku (np.
dotyczących terminu, liczby uczestników, kadry pedagogicznej, kierownika wypoczynku)
organizator niezwłocznie zawiadamia pisemnie kuratora oświaty i komendę chorągwi.

Wszystkich komendantów chorągwi ZHP proszę o:
1. Przesłanie do Biura Głównej Kwatery ZHP aktualnych kontaktów (adres e-mail, numer telefonu)
do pełnomocnika komendanta chorągwi ds. HALiZ oraz zamieszczenie tych danych
kontaktowych na stronach internetowych chorągwi wraz z informacją o godzinach
urzędowania;
2. Zapewnienie dostępu na stronach internetowych chorągwi do zbioru aktualnych przepisów
państwowych obowiązujących wszystkich organizatorów wypoczynku np. poprzez
umieszczenie odnośnika do serwisu internetowego www.haliz.zhp.pl.
3. Zamieszczenie na stronach internetowych harcerskich komend (organizatorów) informacji
o organizowanych wypoczynkach (termin, lokalizacja i numeru telefonu kontaktowego
komendy/ organizatora).
4. Poinformowanie organizatorów wypoczynków o konieczności:
• przeprowadzenia dla kadry wypoczynku instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa
i higieny oraz ochrony zdrowia i życia uczestników i kadry, zasad ochrony
przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach;
• zaznajomienia uczestników z obowiązującymi na wypoczynku regulaminami
dotyczącymi m.in. zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia, zasad
ochrony przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach itp.;
• opracowania regulaminu zasad bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku
nagłych zjawisk atmosferycznych, a także przeprowadzenia w pierwszych dniach obozu
co najmniej jednego próbnego alarmu, w trakcie którego przećwiczona zostanie
ewakuacja;
• oznakowania dróg dojazdowych na miejsce wypoczynku, wyznaczenia i oznakowania
dróg i miejsc ewakuacji oraz miejsc bezpiecznych zbiórek uczestników w sytuacjach
zagrożenia pogodowego, pożarowego jak również przygotowania i przeszkolenia kadry
instruktorskiej oraz uczestników w tym zakresie;
• informowania we właściwych dla miejsca wypoczynku: urzędzie gminy, komendzie
powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, komendzie rejonowej Policji o
miejscu lokalizacji placówki wypoczynku, czasie jej trwania, telefonach kontaktowych do
kadry wypoczynku, jak również uzyskania telefonów kontaktowych miejscowych służb
ratowniczych.
Proszę również pamiętać o ochronie danych osobowych uczestników wypoczynku,
a w szczególności o:
• przeszkoleniu w tym zakresie kadry instruktorskiej organizującej wypoczynek;
• upoważnieniu kadry wypoczynków do przetwarzania danych osobowych (stosowny wzór
upoważnienia powinien znajdować się w polityce bezpieczeństwa informacji);
• prowadzeniu wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
• zawarciu umów użyczenia sprzętu komputerowego z kadrą, która używa prywatnych
komputerów do prac związanych z organizacją wypoczynku m.in. przetwarza na nich dane
osobowe;

•

•

bezpiecznym przechowywaniu dokumentacji wypoczynków tzn. niekopiowaniu,
nieskanowaniu kart uczestników; przechowywaniu dokumentacji w zamkniętych szafkach
lub kasetkach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby; nieudostępnianiu
osobom trzecim komputera, na którym przechowywane są dane; przesyłaniu danych drogą
elektroniczną jedynie kanałami posiadającymi certyfikat bezpieczeństwa informacji takimi
jak aplikacje Office365;
przekazaniu komendantom obozów informacji w zakresie ochrony wizerunku uczestników
wypoczynków tzn. w przypadku niewyrażenia przez rodziców/opiekunów prawnych
uczestnika zgody na przetwarzanie wizerunku nie należy utrwalać wizerunku uczestnika
z wyjątkiem zdjęć grupowych (nie dotyczy to zdjęć wykonywanych przez innych
uczestników wypoczynku i publikowanych przez nich prywatnie w mediach
społecznościowych).

Proszę także o:
1. Bezwzględne i niezwłoczne informowanie Naczelniczki ZHP o planowanych urlopach
Komendantów Chorągwi i osób odpowiedzialnych za HAL z jednoczesną informacją
o skutecznych zastępstwach wraz z danymi do kontaktu telefonicznego i adresem poczty
elektronicznej osoby upełnomocnionej.
2. Niezwłoczne informowanie Głównej Kwatery ZHP o wszystkich zdarzeniach
nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych, które wydarzą się podczas trwania letniego
wypoczynku i będą dotyczyły uczestników i kadry Harcerskiej Akcji Letniej /bez względu
na przynależność organizacyjną/.
3. Przesyłanie wszelkich publikacji prasowych dotyczących tegorocznej Harcerskiej Akcji
Letniej.
4. Bezwzględnie terminowe przesyłanie arkuszy zbiorczych zawierających wykazy
lokalizacyjne wypoczynków zatwierdzonych z dniem 23 czerwca br. i następnych na
bieżąco zatwierdzonych w chorągwi. Proszę o podawanie w arkuszach wszystkich
niezbędnych danych wraz ze zgłoszonymi zmianami. Załącznik nr 1
5. Informowanie o wypoczynkach, które uległy rozwiązaniu w trybie decyzji administracyjnej,
zmieniły lokalizację (nowy adres) lub tych, które nie doszły do skutku.
6. Przesłanie do GK ZHP do 15.09.2018 r. końcowego sprawozdania statystycznego
z tegorocznego letniego wypoczynku. Załącznik nr 2
7. Wzajemne wspieranie się i udzielanie pomocy jako organizatorzy, ale także jako gospodarze
terenów, na których zlokalizowany jest letni wypoczynek. Proszę o wzajemne informowanie
się o problemach wynikających na terenie działania chorągwi, a mogących mieć wpływ
na jakość, sprawne i bezpieczne zrealizowanie zadań Harcerskiej Akcji Letniej w 2018 r.
Podaję dane kontaktowe w sprawach dotyczących HALiZ:
• Pełnomocnik Naczelniczki ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej: hm. Grzegorz
Woźniak tel. kom. 501 496 934, grzegorz.wozniak@gk.zhp.pl,
• Zastępczyni Pełnomocnika ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej: hm. Katarzyna Krzak
tel. 697 189 390, biuro@zhp.pl,
• Sekretariat GK ZHP: 22 33 90 645.
Zachęcam do korzystania z poradnictwa zamieszczonego na www.haliz.zhp.pl gdzie, poza
wyciągiem z obowiązujących przepisów regulujących wypoczynek, znajdują się praktyczne porady

odpowiadające na zgłoszone zapytania i interpretacje prawne, a także załączony do komunikatu
poradnik dotyczący różnych aspektów bezpieczeństwa na obozach opracowany przez Zespół
ds. bezpieczeństwa. Załącznik nr 3
Informuję również, że Główna Kwatera ZHP, razem z przedstawicielami pozostałych organizacji
harcerskich, uczestniczy w rozmowach o poprawie bezpieczeństwa na obozach harcerskich
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Państwowej Straży
Pożarnej i Komendą Główną Policji. Wypracowane w toku rozmów materiały zostaną przekazane
do chorągwi niezwłocznie po zakończeniu prac.

