Poznań, dnia 19 czerwca 2017 roku.

Rozkaz L. 4/2017
Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L9/2017 z 26 maja 2017 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o wydaniu zarządzenia Komendanta Chorągwi z dnia 26 maja w sprawie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pozostających pod opieką harcerskich wychowawców i
biorących udział we wszystkich przedsięwzięciach ZHP.
Treść zarządzenia w załączniku.
hm. Tomasz Kujaczyński

1.

w
Informacje

1.1

Podaję do wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Komenda Hufca
jednogłośnie przyjęła uchwałę o niepobieraniu opłaty za wyżywienie kadry
podczas obozów Hufca „PIAST”. Treść uchwały w załączeniu do niniejszego
rozkazu.

7.
7.1.1

Mianowania instruktorów
2
Otwarcie próby na stopień przewodnika
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2017r. otwieram
próbę na stopień przewodnika:
 dh. Mikołajowi Michalskiemu (147 PDH) opiekun próby hm. Zofia
Sajkowska

7.2.1

Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2017r. otwieram
próbę na stopień podharcmistrzyni:
 pwd Mariannie Zacharyasz (5 SGZ) opiekun próby hm. Zofia Sajkowska

7.3.1

Zamknięcie próby na stopień przewodnika / przewodniczki
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2017r. zamykam
próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodniczki:
 dh. Patrycji Janiak (7 SGZ) opiekun próby phm. Anna Markiewicz
 H.O. Dominice Piskorskiej (158 PDH) opiekun phm. Błażej Misiorny

7.4.1

Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2017r. zamykam
próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień podharcmistrza:

pwd. Jakubowi Malczewskiemu (Namiestnik Harcerski Hufca) opiekun
próby phm. Joanna Bzdęga - Rugała
7.5.1

12.
12.1

Przyjęcie w poczet instruktorów
Z dniem 12 czerwca 2017 przyjmuję druhny przewodniczki Patrycję Janiak oraz
Dominikę Piskorska w poczet instruktorów ZHP - Hufca „PIAST” Poznań Stare
Miasto.

Podziękowania / Pochwały
Gratuluję 177 PDH Baszta za zajecie I miejsca w III Harcerskim Festiwalu
Filmowym CzuwajFilm – w kategorii Najlepszy Film.

Sprostowanie
W rozkazie z dnia 4 czerwca 2017 nr L3/2017 w punkcie 10.1 podano mylnie
wpis:
Na własną prośbę skreślam druhnę pwd. Barbarę Nawrocką z listy instruktorów
Hufca „Piast”. Dziękuję druhnie za wieloletnią służbę na rzecz Związku
Harcerstwa Polskiego i życzę dalszych sukcesów w życiu prywatnym jak i
zawodowym.
Wpis uznaję za nieważny.

Czuwaj!
/-/ hm. Janusz Błaszczyk

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pozostających pod opieką harcerskich
wychowawców i biorących udział we wszystkich przedsięwzięciach ZHP.
w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pozostających pod opieką harcerskich
wychowawców i biorących udział we wszystkich przedsięwzięciach ZHP.
1. Polecam obowiązkowe przeprowadzenie szkoleń wśród drużynowych oraz całej kadry
wychowawczej:
– w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanego wypoczynku,
zbiórek, rajdów, biwaków oraz innych przedsięwzięć programowych
– w zakresie postaw, zachowań i relacji opiekuna (drużynowego) oraz pozostałej kadry
wychowawczej wobec wychowanków/podopiecznych (aby zapobiegać podejrzeniom o
niewłaściwe, dwuznaczne zachowanie się wobec wychowanków).
2. Polecam przypomnienie lub zapoznanie z przepisami obowiązującymi w zakresie organizacji
wypoczynku oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, między innymi:
USTAWA z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty. - Dz.U. 2004r nr 256 poz. 2572
USTAWA o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
USTAWA o Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 - Dz.U.2011 r nr 212 poz. 1263
USTAWA o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z
05.12.2008r. Dz.U. 2013 poz. 947

USTAWA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.
U. 2013 r poz. 1399)
USTAWA o sporcie z 25.06.2010 r Dz. U. 2010r nr 127 poz. 857
USTAWA o przeciwdziałaniu narkomanii z 29.07.2005 r. - Dz.U. 2012r poz. 124
USTAWA Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2012r poz. 1137
USTAWA o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U.2004r nr 223 poz. 2268
Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym z 24.05.2000r. Dz.U. 2012r poz. 654
USTAWA o lasach z 28.09.1991 r. Dz.U. 2011r nr 12 poz. 59
USTAWA o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10.04.1974r. Dz.U. 2006 nr 139
poz. 993
USTAWA Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r. Dz.U. 2013r poz. 1232
USTAWA o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25.08.2006r. Dz.U. 2010r nr 136
poz. 914
USTAWA o ochronie granicy państwowej z 12.10.1990r. Dz.U. 2009r nr 12 poz. 67
Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r Dz.U. 1998r. nr 21 poz. 94
USTAWA o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
z 18.08.2011 r. Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240
USTAWA o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich z 18.08.2011 r. (Dz.U. 2012.208.1241)
USTAWA Prawo Wodne z 18.07. 2001 r. Dz.U. 2012r poz. 145
USTAWA o ochronie przyrody z 16.04.2004r. Dz.U. 2009r. nr 151 poz. 1220
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek
przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego z dnia 17.08. 2007r. Dz. U. 2007
r. nr 80 poz. 545
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi z 13.11.2015r Dz.U. 2015 poz. 1989
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
z 08.11.2001r. Dz. U. 2001 r. Nr 135 poz. 1516
ROZPORZĄDZENIE MEN – w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z 30.03.2016r
Dz.U 2016 poz. 452
ROZPORZĄDZENIE - W sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad
uczniami z 29.12.1995r. Dz.U. 1996 nr 4 poz. 131
ZARZĄDZENIE w sprawie warunków zapewnienia praktyk religijnych młodzieży
przebywającej w zakładach wychowawczych, opiekuńczych oraz na obozach i
koloniach z dnia 3 lipca 1992 r. M.P. 1992 nr 25 poz. 181
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12. 2002 r. Dz.
U. 2003 r. Nr 6, poz. 69
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących
wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły
sanitarne z dnia 27.02.2012 r.Dz.U. 2012 poz. 261
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego z 23.01.2012 r. Dz.U. 2012 poz. 108

INSTRUKCJA Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno –
sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami z 09.06.2016
Instrukcja HALiZ
3. Polecam zobowiązać kadrę wychowawczą do przeprowadzania każdorazowo, na początku
zbiórki, rajdu, wycieczki oraz innych przedsięwzięć instruktażu (omówienie regulaminu) o tym,
jak uczestnicy mają zachowywać się podczas zajęć. Każda organizowana forma powinna
posiadać regulamin uczestnika.
4. Przypominam o obowiązku posiadania przez drużynowych pisemnej zgody rodziców nieletnich
członków na przynależność do ZHP oraz na aktywny udział w zbiórkach, a także o wymaganiu
od rodziców każdorazowo zgody na udział dziecka we wszystkich innych formach i zajęciach
poza zbiórką.
5. Polecam ubezpieczenie członków ZHP od następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez hufce
wg stanu zorganizowania
6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i powinno być realizowane przez harcerskie
komendy jako praca ciągła.

hm. Tomasz Kujaczyński

