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Regulamin bezpieczeñstwa 
harcerek i harcerzy oraz maj¹tku zwi¹zku

(Uchwala Naczelnictwa ZHR nr 43/1 z dnia 27 sierpnia 1994 r.)
(Instrukcja w sprawie ubezpieczenia zmieniona 

Uchwa³¹ Naczelnictwa nr 149/6 z dnia 13 grudnia 2003 r.)

§ 1

1. Regulamin sk³ada siê z nastêpuj¹cych Instrukcji:
a) w sprawie ubezpieczenia,
b) w sprawie zasad poruszania siê po drogach,
c) w sprawie k¹pieli,
d) przeciwpo¿arowa.

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
a) zajêciami s¹ zarówno dzia³ania krótkotrwa³e, takie jak zbiórki terenowe, wycieczki

itp., jak i dzia³ania wielodniowe - zarówno stacjonarne, takie jak biwaki, zimowiska,
obozy itp., jak i wêdrowne - sp³ywy, obozy wêdrowne itp.,

b) uczestnikami zajêæ s¹ wszystkie osoby bior¹ce w nich udzia³, zarówno cz³onkowie
ZHR, jak i osoby, które nie s¹ cz³onkami ZHR w myœl § 7 Statutu ZHR.

3. Uczestnicy i kadra zajêæ powinni bezwzglêdnie stosowaæ zasady wynikaj¹ce z przepisów
pañstwowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa oraz niniejszego Regulaminu, a ponadto
uczestnicy zajêæ wielodniowych powinni niezw³ocznie po ich rozpoczêciu potwierdziæ
w³asnorêcznym podpisem zapoznanie siê z niniejszym Regulaminem (z ewentualnymi
uzupe³nieniami wynikaj¹cymi ze specyfiki zajêæ).

Instrukcja w sprawie ubezpieczenia

§ 1

Instrukcja okreœla ogólne zasady ubezpieczania uczestników i kadry zajêæ organizowanych
przez jednostki organizacyjne ZHR oraz maj¹tku Zwi¹zku.

§ 2

1. W rozumieniu niniejszej Instrukcji kadr¹ s¹:
a) instruktorki i instruktorzy ZHR,
b) cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy ZHR oraz inne osoby pe³noletnie pe³ni¹ce - na podstawie

odrêbnych przepisów Zwi¹zku - okreœlone funkcje podczas zajêæ organizowanych
przez jednostki ZHR.

2. W rozumieniu niniejszej Instrukcji maj¹tkiem Zwi¹zku s¹ nieruchomoœci i rzeczy
ruchome bêd¹ce w³asnoœci¹ Zwi¹zku lub bêd¹ce w u¿ytkowaniu jednostek 
organizacyjnych Zwi¹zku.



§ 3

Ubezpieczenia dzieli siê na obligatoryjne i fakultatywne.

§ 4

1. Ubezpieczeniu obligatoryjnemu podlegaj¹:
a) odpowiedzialnoœæ cywilna Zwi¹zku;
b) odpowiedzialnoœæ cywilna z tytu³u posiadania i u¿ytkowania lokali;
c) odpowiedzialnoœæ cywilna kadry prowadz¹cej zajêcia organizowane przez jednostki

ZHR;
d) nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków uczestników i kadry zajêæ organizowanych

przez jednostki organizacyjne Zwi¹zku;
e) nieruchomoœci stanowi¹ce maj¹tek Zwi¹zku w zakresie szkód powsta³ych w wyniku

dzia³ania ognia i innych zdarzeñ losowych;
f) mienie ruchome stanowi¹ce maj¹tek Zwi¹zku o rzeczywistej wartoœci jednostkowej

przekraczaj¹cej 10 000 PLN lub ³¹cznej w jednej lokalizacji - przekraczaj¹cej 50 000
PLN w zakresie szkód powsta³ych w wyniku dzia³ania ognia i innych zdarzeñ
losowych;

2. Fakultatywnemu ubezpieczeniu w szczególnoœci mog¹ podlegaæ:
a) odpowiedzialnoœæ cywilna wszelkiego rodzaju wynikaj¹ca z posiadania i u¿ytkowania

pojazdów powietrznych, ³¹cznie z odpowiedzialnoœci¹ przewoŸnika,
b) odpowiedzialnoœæ cywilna za ¿eglugê morsk¹ i œródl¹dow¹ wynikaj¹ca z posiadania 

i u¿ytkowania statków ¿eglugi œródl¹dowej i statków morskich ³¹cznie 
z odpowiedzialnoœci¹ przewoŸnika,

c) casco pojazdów l¹dowych, powietrznych oraz statków ¿eglugi morskiej i œródl¹dowej,
d) pozosta³e mienie ruchome w zakresie szkód powsta³ych w wyniku dzia³ania ognia 

i innych zdarzeñ losowych oraz innych przyczyny (np. kradzie¿ z w³amaniem,
rabunek, dewastacja).

3. Niezale¿nie od wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu ubezpieczeñ, z mocy
prawa, ubezpieczeniu obowi¹zkowemu podlega odpowiedzialnoœæ cywilna wynikaj¹ca 
z posiadania i u¿ytkowania pojazdów mechanicznych nale¿¹cych do ZHR - za szkody
powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów,

§ 5

Zakres ubezpieczeñ wymienionych w paragrafie 4, pkt. 1 winien obejmowaæ:
a) dla OC Zwi¹zku - odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z dzia³aniem

cz³onków organów statutowych i pracowników z tytu³u dzia³alnoœci statutowej na
sumê gwarancyjn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 200 000 PLN na jedno i 500 000 PLN na 
wszystkie zdarzenia;

b) dla OC z tytu³u posiadania lub u¿ytkowania lokali - odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za
szkody wyrz¹dzone z tytu³u posiadania lub u¿ytkowania budynku/lokalu (wraz z OC
najemcy) na sumê gwarancyjn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 50 000 PLN;
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c) dla OC kadry - odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem
zajêæ organizowanych przez jednostki ZHR na sumê gwarancyjn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 
100 000 PLN. Okres ubezpieczenia obejmowaæ winien pe³ny rok kalendarzowy, chyba
¿e ubezpieczony prowadzi zajêcia doraŸnie lub przez okres krótszy ni¿ rok - wtedy
okres ubezpieczenia winien rozpoczynaæ siê przed rozpoczêciem zajêæ, a koñczyæ 
po ich zakoñczeniu;

d) dla NNW - nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków na zajêciach organizowanych przez
ZHR, w których uczestnicz¹ uczestnicy ZHR (w rozumieniu Statutu), a których czas
trwania jest d³u¿szy ni¿ 24 h lub charakter œwiadczyæ mo¿e o szczególnym zagro¿eniu
zdrowia (zawody sportowe, imprezy turystyczne, forsowne æwiczenia terenowe itp.);
okres ubezpieczenia winien rozpoczynaæ siê przed rozpoczêciem zajêæ, a koñczyæ 
po ich zakoñczeniu;

e) dla mienia ruchomego - ryzyka ognia, pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego
i innych zdarzeñ losowych;

f) franszyze redukcyjne i inne ograniczenia odszkodowania dla ubezpieczeñ
wymienionych w paragrafie 4, pkt. 1 nie powinny przekraczaæ kwoty 1 000 PLN (dla
OC Zwi¹zku - 10 000 PLN);

§ 6

Do zawarcia umów ubezpieczeñ wymienionych paragrafie 4, pkt. 1 i 3 zobowi¹zany jest:
a) dla OC Zwi¹zku - Naczelnictwo;
b) dla OC kadry - w³aœciwy Zarz¹d Okrêgu;
c) NNW - osoba odpowiedzialna za organizacjê zajêæ;,
d) dla OC z tytu³u posiadania lub u¿ytkowania lokalu - w³adze jednostki organizacyjnej

u¿ytkuj¹cej dany lokal;
e) dla nieruchomoœci i mienia ruchomego - w³adze jednostki organizacyjnej u¿ytkuj¹cej

dane mienie;
f) dla OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - w³adze jednostki organizacyjnej

u¿ytkuj¹cej pojazd.

§ 7

Umowê ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Instrukcji, zawiera komendant
jednostki organizacyjnej ZHR bêd¹cej posiadaczem lub u¿ytkownikiem innych sk³adników
maj¹tku ZHR.

§ 8

1. W³aœciwy Zarz¹du Okrêgu albo osoba przez niego umocowana (z wy³¹czeniem 
obowi¹zków wynikaj¹cych z § 5 lit. a) niniejszej Instrukcji), wykonuje równie¿ nadzór
nad nale¿yt¹ realizacj¹ postanowieñ niniejszej Instrukcji.

2. Ponadto do kompetencji w³aœciwego Zarz¹du Okrêgu albo osoby przez niego 
umocowanej nale¿y prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami w sprawie 
ewentualnego zawierania umów ubezpieczeniowych szczególnego rodzaju.

3. Ubezpieczenia wymienione w niniejszej instrukcji mog¹ byæ zawierane na zasadzie
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umów generalnych zawieranych przez w³aœciwe Zarz¹dy Okrêgu lub Naczelnictwo.
4. Naczelnictwo mo¿e zobowi¹zaæ Okrêgi nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, do 

zawierania ubezpieczeñ wymienionych w paragrafie 4, pkt. 1 i 3 w ramach umów 
generalnych zawieranych przez Naczelnictwo. 

§ 9

1. Dokumentacja dotycz¹ca ubezpieczenia (polisy) przechowywana jest przez okres dwóch
kadencji w³adz Zwi¹zku, przez tê jednostkê organizacyjn¹, której dzia³añ dotyczy dane
ubezpieczenie.

2. W razie ewentualnego wyst¹pienia szkody osobie poszkodowanej wydawana jest
wy³¹cznie uwierzytelniona kopia polisy, chyba ¿e jest to polisa imienna, któr¹ w razie
potrzeby wydaje siê za pokwitowaniem.

Instrukcja w sprawie zasad poruszania siê po drogach

§ 1

1. Instrukcja okreœla zasady poruszania siê po drogach podczas wszelkich zajêæ organi-
zowanych przez jednostki organizacyjne ZHR.

§ 2

Uczestnicy zajêæ organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHR poruszaj¹c siê 
w zwartym szyku stosowaæ powinni nastêpuj¹ce zasady:

a) rodzaj szyku ustala instruktor lub inna osoba prowadz¹ca zajêcia i podaje do wiado-
moœci wszystkich uczestników zajêæ,

b) na czele - za instruktorem prowadz¹cym - znajduj¹ siê najm³odsi i najs³absi uczestni-
cy, którzy nadaj¹ tempo marszu, zaœ szyk zamykaj¹ najstarsi uczestnicy i w miarê
mo¿liwoœci drugi instruktor lub inna osoba pe³noletnia.

§ 3

Podczas poruszania siê po drodze uczestnicy zajêæ mog¹ poruszaæ siê:
a) w zwartym szyku - kolumnie,
b) ma³ymi grupami lub pojedynczo, przy czym nie dotyczy to poruszania siê po drodze

uczestników do 10 roku ¿ycia w³¹cznie.

§ 4

1. Podczas poruszania siê kolumny po drodze nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce zasady, z zas-
trze¿eniem ust. 2:
a) kolumna porusza siê praw¹ stron¹ drogi, jak najbli¿ej jej prawej krawêdzi, przy czym

kolumna nie mo¿e zajmowaæ wiêcej ni¿ polowy szerokoœci jezdni, zaœ liczba 
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uczestników id¹cych obok siebie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ cztery,
b) poruszanie siê kolumny po drodze publicznej w warunkach niedostatecznej

widocznoœci, takich jak noc, mg³a czy ulewny deszcz jest zabronione,
c) pierwszy i ostatni z maszeruj¹cych z lewej strony s¹ zobowi¹zani nieœæ chor¹giewki,

przy czym pierwszy w kolorze bia³ym, zaœ ostatni w kolorze ¿ó³tym,
d) je¿eli d³ugoœæ kolumny przekracza 20 metrów maszeruj¹cy z lewej strony s¹ 

obowi¹zani nieœæ dodatkowe chor¹giewki w kolorze bia³ym rozmieszczone minimum
co 10 metrów,

e) w czasie marszu nale¿y zwracaæ baczn¹ uwagê na pojazdy poruszaj¹ce siê po drodze.
2. W miarê mo¿liwoœci nale¿y unikaæ poruszania siê po jezdni kolumny z³o¿onej z osób do

lat 10. W razie koniecznoœci kolumna taka mo¿e poruszaæ siê po jezdni wy³¹cznie 
w warunkach dobrej widocznoœci, pod nadzorem instruktora lub innej osoby pe³noletniej,
przy czym kolumna taka:
a) powinna poruszaæ siê jak najbli¿ej lewej krawêdzi jezdni,
b) powinna ustêpowaæ nadje¿d¿aj¹cym pojazdom.

§ 5

Je¿eli nie ma chodnika lub specjalnej drogi dla pieszych, a uczestnicy maszeruj¹ ma³ymi gru-
pami lub pojedynczo, nale¿y poruszaæ siê lew¹ stron¹ drogi, jak najbli¿ej jej lewej krawêdzi
jeden za drugim albo - przy dobrej widocznoœci - parami.

§ 6

Nie wolno od³¹czaæ siê od grupy bez zezwolenia prowadz¹cego, a po powrocie niezw³ocznie
powiadomiæ o tym fakcie prowadz¹cego.

§ 7

Podczas zajêæ jeden opiekun (instruktor lub inna osoba pe³noletnia) powinien przypadaæ na 
15 uczestników, zaœ w przypadku turystyki kwalifikowanej np. górskiej na 10 uczestników.

§ 8

1. Niniejsza Instrukcja mo¿e byæ na bie¿¹co uzupe³niana przez instruktora lub inn¹ osobê
prowadz¹c¹ zajêcia, je¿eli wymaga tego bezpieczeñstwo uczestników.

2. Z zasadami wynikaj¹cymi z niniejszej Instrukcji nale¿y ka¿dorazowo zapoznaæ 
uczestników zajêæ przed ich rozpoczêciem, uwzglêdniaj¹c równie¿ ewentualne
uzupe³nienia, o których mowa w ust. l.

Instrukcja w sprawie k¹pieli

§ 1

1. Niniejsza Instrukcja dotyczy wszelkich k¹pieli na basenach i w naturalnych zbiornikach
wodnych (rzeki, jeziora, stawy itp.) organizowanych podczas zajêæ organizowanych przez
jednostki organizacyjne ZHR.
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§ 2

1. K¹piel odbywa siê wy³¹cznie w wyznaczonym miejscu, w grupach nie wiêkszych ni¿ 
10 uczestników - pod opiek¹ ratownika.

2. Przed rozpoczêciem k¹pieli instruktor powinien stwierdziæ, czy u ¿adnego z uczestników
maj¹cych wzi¹æ udzia³ w k¹pieli nie wystêpuj¹ przeciwwskazania zdrowotne.

3. Przed rozpoczêciem k¹pieli nale¿y ustaliæ sygna³ jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz
sygna³ alarmowy.

§ 3

1. K¹piel rozpoczyna siê i koñczy zgodnie z uprzednio ustalonym sygna³em podanym przez
instruktora prowadz¹cego k¹piel.

2. Grupa bior¹ca udzia³ w k¹pieli odlicza obecnoœæ przed wejœciem i po wyjœciu z wody.

§ 4

W czasie k¹pieli nie wolno:
a) wyp³ywaæ poza teren oznakowany,
b) skakaæ do wody,
c) wywo³ywaæ zbêdnych alarmów.

§ 5

Osoby pozostaj¹ce na brzegu ca³y czas powinny obserwowaæ k¹pi¹cych siê.

§ 6

1. Naukê p³ywania nale¿y organizowaæ w innym czasie ni¿ k¹piel.
2. K¹piel indywidualna jest zabroniona, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Pe³noletni uczestnicy posiadaj¹cy kartê p³ywack¹ mog¹ odbywaæ k¹piel indywidualn¹ po

ka¿dorazowym uzgodnieniu jej z komendantem obozu.

§ 7

1. Z zasadami wynikaj¹cymi z niniejszej Instrukcji nale¿y ka¿dorazowo zapoznaæ 
uczestników k¹pieli przed jej rozpoczêciem.

2. W przypadku organizowania przez jednostki ZHR sta³ych k¹pielisk niniejsz¹ Instrukcjê
nale¿y wywiesiæ w widocznym miejscu.

3. W przypadku korzystania z k¹pielisk ogólnodostêpnych instruktor nadzoruj¹cy k¹piel ma
obowi¹zek zapoznania uczestników k¹pieli z regulaminem danego obiektu.

Instrukcja przeciwpo¿arowa

§ 1

1. Instrukcja okreœla zasady ochrony przeciwpo¿arowej obowi¹zuj¹ce podczas wszelkich
zajêæ organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHR.
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§ 2

1. Podczas zajêæ w szczególnoœci zabrania siê:
a) rozpalania ognisk w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100 metrów od œciany lasu, stogów siana

itp., za wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych,
b) chodzenia po lesie z otwartym ogniem oraz pos³ugiwania siê nim w namiotach,
c) instalowania urz¹dzeñ elektrycznych oraz dokonywania napraw sieci elektrycznej albo

gazowej przez osoby nieuprawnione.
2. Podczas zajêæ w szczególnoœci nale¿y:

a) zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ i rozwagê przy u¿ywaniu ognia, stosuj¹c ogólne
normy przeciwpo¿arowe, w tym zasady, o których mowa

b) w niniejszej Instrukcji. b) zapoznaæ z zasadami ochrony przeciwpo¿arowej 
uczestników zajêæ,

c) w trakcie których u¿ywany jest ogieñ albo przedmioty ³atwopalne.
3. Podczas stacjonarnych zajêæ wielodniowych (biwaków, obozów letnich i zimowych itp.)

nale¿y ponadto:
a) ustaliæ i podaæ do wiadomoœci uczestników sygna³y i sieæ alarmow¹, sposób 

zawiadamiania stra¿y po¿arnej oraz drogê i sposób ewakuacji na wypadek zaistnienia
po¿aru,

b) zorganizowaæ wystarczaj¹c¹ liczbê punktów przeciwpo¿arowych zawieraj¹cych
oznakowany sprzêt przeciwpo¿arowy (gaœnice, hydronetki, wiadra, ³opaty, beczki 
z wod¹, skrzynie z piaskiem, t³umice, koce gaœnicze itp.),

c) zminimalizowaæ zagro¿enie po¿arowe, poprzez zabezpieczenie potencjalnych jego
Ÿróde³ (np. zabezpieczenie kominów kuchni i pieców przed wylatywaniem z nich 
iskier).

§ 3

1. Przy wyborze miejsca na ognisko, oprócz zasady ó której mowa w § 2 ust. l lit. a)
niniejszej Instrukcji, nale¿y braæ pod uwagê kierunek wiej¹cego wiatru oraz inne warun-
ki atmosferyczne.

2. Miejsce na ognisko nale¿y oczyœciæ z chrustu, œció³ki, trawy itp., tak aby ogieñ rozpalaæ
na piasku.

3. W pobli¿u ogniska nale¿y zgromadziæ sprzêt do gaszenia ognia.
4. Przed rozpoczêciem ogniska nale¿y wyznaczyæ osobê, która bêdzie stale nad nim

czuwa³a, zwracaj¹c uwagê np. na kierunek wznoszenia siê iskier oraz zabezpieczy teren
po zakoñczeniu ogniska, to znaczy:
a) ogieñ zgasi wod¹,
b) popió³ przysypie ziemi¹,
c) przywróciæ terenowi pierwotny wygl¹d, chyba ¿e jest to sta³e miejsce na ognisko.

§ 4

Ka¿dy uczestnik zajêæ ma obowi¹zek natychmiastowego zawiadomienia instruktora lub innej
osoby wchodz¹cej w sk³ad kadry zajêæ o zauwa¿onym po¿arze lub jego potencjalnym Ÿródle.
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§ 5

1. W wypadku powstania po¿aru nale¿y:
a) zachowaæ spokój i przeciwdzia³aæ panice,
b) natychmiast przyst¹piæ do gaszenia po¿aru przy pomocy posiadanego sprzêtu oraz

zawiadomiæ stra¿ po¿arn¹,
c) zapewniæ bezpieczn¹ ewakuacjê uczestników zajêæ, je¿eli nie mog¹ oni wspieraæ akcji

gaœniczej.
2. Po przybyciu stra¿y po¿arnej na miejsce nale¿y podporz¹dkowaæ siê poleceniom

kieruj¹cego akcj¹ gaœnicz¹ i œciœle z nim wspó³pracowaæ.
3. Po zakoñczeniu akcji sprzêt przeciwpo¿arowy nale¿y niezw³ocznie przygotowaæ do

ponownego u¿ycia.

§ 6

Zasady ochrony przeciwpo¿arowej obozów i innych wielodniowych zajêæ stacjonarnych
komendant tych zajêæ powinien uzgodniæ ze stra¿¹ po¿arn¹ i w³adzami leœnymi.

§ 7

Je¿eli czas trwania zajêæ stacjonarnych przekracza 14 dni do kompetencji komendanta tych
zajêæ pozostawia siê przeprowadzenie jednego próbnego alarmu przeciwpo¿arowego na
pocz¹tku tych zajêæ.

§ 8

1. Niniejsza Instrukcja mo¿e byæ na bie¿¹co uzupe³niana przez instruktora lub inn¹ osobê
prowadz¹c¹ zajêcia, je¿eli wymaga tego bezpieczeñstwo uczestników.

2. Z zasadami wynikaj¹cymi z niniejszej Instrukcji nale¿y ka¿dorazowo zapoznaæ 
uczestników zajêæ przed ich rozpoczêciem, uwzglêdniaj¹c równie¿ ewentualne
uzupe³nienia, o których mowa w ust. l.
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