Uchwała
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 13/III/2015 z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie zaleceń po kontroli Harcerskiej Akcji Letniej 2015
Na podstawie kontroli Harcerskiej Akcji Letniej w 2015 r. Komisja Rewizyjna Chorągwi
Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie § 62 ust. 2 pkt 1 i pkt 6
Statutu ZHP, wspierając działania Komendanta Chorągwi i Komendy Chorągwi wynikające z §
61 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Statutu ZHP:
§1
Zaleca Komendantowi i Komendzie Chorągwi Stołecznej:
1. Przechowywanie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje komendantów oraz kadry
form wypoczynku HALiZ, sprawującej opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zgodnie z
zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej przez okres minimum trzech lat od zakończenia
danej formy wypoczynku.

2. Nałożenie na komendantów form wypoczynku HALiZ obowiązku zgłaszania Komendzie Chorągwi
zdarzeń, które spowodowały konieczność uzyskania fachowej pomocy lekarskiej polegającej
np. na interwencji chirurgicznej bądź innej fachowej pomocy lekarskiej wymagającej
pozostania uczestnika formy wypoczynku w szpitalu przez okres ponad 24 godzin. Rejestr
takich zdarzeń powinien być następnie przechowywany przez okres minimum trzech lat.

3. Rozszerzenie zakresu obowiązkowego szkolenia dla Komendantów HAL o kwestie związane
dotyczące zagrożeń wynikających z nagłych zdarzeń spowodowanych siłami przyrody jak
wichury, pożary, podtopienia, w szczególności w zakresie przygotowywania planów działania w
takich sytuacjach oraz rekomendowanych sposobów prowadzenia działań redukujących ryzyka
w wypadku zaistnienia zagrożenia.

4. Wyznaczanie na funkcję Pełnomocnika ds. HALiZ osób których dostępność w trakcie trwania
akcji wypoczynku nie jest w żaden sposób ograniczona oraz niezwłoczną reakcję aż do zmiany
osoby pełniącej te obowiązki, we wszystkich sytuacjach tego wymagających.

5. Wprowadzenie czynnego podczas HALiZ przez całą dobę jednego numeru alarmowego, który
będzie dostępny dla zgłoszeń wszelkich sytuacji kryzysowych, o których mowa w instrukcji
Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

6. Wprowadzenie poprzez odpowiednie zapisy Założeń Organizacyjnych HAL zasady, że
budowanie tzw. zeriby, czyli ogrodzenia miejsc obozowych (często materiałem łatwopalnym
utrudniającym ewentualną ewakuację) jest z zasady zabronione. Zgoda na wybudowanie zeriby
byłaby możliwa jedynie po uzyskaniu jednoznacznej zgody przedstawicieli Państwowej Straży
Pożarnej na ich budowę oraz pod warunkiem uzyskania zgody Komendanta Chorągwi bądź
Pełnomocnika HAL.

§2
Zalecenia powinny być zrealizowane do końca stycznia 2016 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZUWAJ!
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Stołecznej ZHP
/-/ hm. Paweł Marciniak

