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Zbiórki, biwaki i obozy harcerskie są od tego, aby 

świetnie się bawić. Każda forma ma być niesamowitą 

przygodą, która nauczy harcerzy jakiś przydatnych 

umiejętności i na zawsze zostanie w jego pamięci. 

Jednak, o czym nie można zapomnieć planując 

jakiekolwiek przedsięwzięcie ze swoimi harcerzami? 

ZAWSZE MUSI BYĆ BEZPIECZNIE! 

Harcerz nigdy nie będzie dobrze wspominał zbiórki czy 

wyjazdu, na którym na przykład złamał sobie rękę czy 

rozciął stopę. Oczywiście nie zawsze uda nam się 

wszystko przewidzieć, ale zawsze możemy próbować . 

Co zrobić żeby było bezpiecznie? Jak przygotować się do 

bezpiecznej zbiórki? I najważniejsze: Co zrobić kiedy już 

coś złego się stanie? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym oto mini 

poradniku . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OGÓLNIE O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

a) Ważną sprawą jest posiadanie na zbiórce osoby odpowiedzialnej, czyli takiej, 

która będzie dbała o bezpieczeństwo uczestników. Zwykle powinieneś być to 

TY, jako drużynowy, ale zdarzają się czasami takie sytuacje, kiedy Cię nie 

będzie. Wtedy zawsze zapewnij swojemu przybocznemu/przybocznym, kogoś 

do pomocy. 

 

NA ZBIÓRCE ZAWSZE MUSI BYĆ KTOŚ ODPOWIEDZIALNY! 

 

b) Organizując jakąkolwiek imprezę harcerską rozpisując program trzeba 

dokładnie przemyśleć czy nasz pomysł jest bezpieczny. Pomoże nam w tym 

poniższy schemat: 

 

I choć może wydaje się to banalne, to często chęć zrobienia atrakcyjnego 

programu przegrywa z bezpieczeństwem.  

PLANUJĄC ZAJĘCIA ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO CZY JEST 

BEZPIECZNE! 

 

 



c) W planie ważne jest też to, aby dostosować zajęcia do wieku uczestników. To, 

co będzie bezpieczne dla wędrowników, niekoniecznie sprawdzi się dla 

harcerzy. Na przykład: 

Zwiad po mieście – dla wędrowników będzie to bardzo atrakcyjna forma i 

można ich puścić w teren, ponieważ są to osoby dorosłe lub prawie dorosłe. 

Natomiast harcerze puszczeni samopas nie zawsze będą wstanie zająć się 

sobą – nie będą myśleli o konsekwencjach przebiegania przez ulicę czy 

wchodzenia na nieznany im teren, ważne będzie wykonanie zadania. 

 

DOSTOSOWUJ ZAJĘCIA DO WIEKU SWOICH HARCERZY! 

 

d) Dobrym pomysłem jest posiadanie planu awaryjnego. Kiedy widzisz, że w 

dniu, kiedy mieliście mieć zbiórkę w terenie pada deszcz, idzie burza czy jest 

tak gorąco, że strach wyjść na tak duże słońce – użyj planu B! Nie ryzykuj 

zdrowia i życia swoich harcerzy, bo zbiórka/biwak miał być super. 

Przygotowane zajęcia możesz przeprowadzić w innym terminie .  

 

MIEJ PLAN AWARYJNY! 

 

e) Zawsze miej ze sobą apteczkę – nigdy nie wiesz, czy nie będziesz potrzebował 

plastra. Na zbiórce w harcówce też może się przydać – harcerz się zatnie, 

bądź przewróci i wyzwanie dla sprzętu z apteczki gotowe ;). A idąc na zbiórkę 

w teren apteczka jest pierwszą rzeczą, o której powinieneś pomyśleć ! 

 

MIEJ ZE SOBĄ APTECZKĘ PIERWSZEJ POMOCY! 

 

f)  ZAWSZE MIEJ ZE SOBĄ NAŁADOWANY TELEFON! 

 

g) I NAJWAŻNIEJSZE: MYŚL!!!  

To nie boli, a uchroni Ciebie i Twoich harcerzy ! 

 

2. ZBIÓRKA W HARCÓWCE 

Wbrew pozorom na zbiórce w harcówce też może być niebezpiecznie. Szczególnie, 

kiedy bawimy się w jakąś grę ruchową. Wtedy z rogów, ścian i podłóg czyhają na 

nas zdradliwe kanty szafek, wystające gwoździe czy leżące na ziemi szpilki i 

pinezki. 

Przed każdą zbiórką: 

 Sprawdź czy w harcówce nie leżą rzeczy, które mogą zagrażać 

bezpieczeństwu 

 Zobacz czy apteczka jest na swoim miejscu i jest uzupełniona 

 Dostosuj zajęcia tak, aby mogły odbyć się w pomieszczeniu 

 Uprzedź harcerzy, aby uważali na siebie, ponieważ w harcówce jest dużo 

sprzętów, o które można się potknąć/uderzyć  

 



3. ZBIÓRKA TERENOWA 

Jest to forma, która wymaga dogłębnego przemyślenia. Za każdym razem 

planując zbiórkę w terenie, sprawdź miejsce, w którym planujesz zbiórkę na to 

pozwala. Dobieraj miejsca tak, aby nic lub prawie nic nie mogło Cię zaskoczyć. 

Sprawdzaj pogodę i zawsze miej plan awaryjny. 

Przed każdą zbiórką w terenie: 

 Napisz harcerzom listę, co powinni mieć ze sobą na zbiórce(np. wygodne 

buty do wędrówki, kurtkę przeciwdeszczową, coś do picia, sprej na owady, 

nakrycie głowy) 

 Jeśli jest to zbiórka w lesie – uprzedź rodziców, aby uniknąć 

nieporozumień 

 Poproś dzieciaki, aby każdy zastęp miał, co najmniej jeden telefon – jest to 

kwestia sporna, bo przecież na zbiórkach niewolno używać telefonów, ale 

w tym wypadku jest to uzasadnione. Dzieci mogą zabłądzić, a kiedy mają 

ze sobą telefony zawsze możesz do nich zadzwonić, łatwiej będzie je 

znaleźć  

 Ustal z harcerzami, co zrobić, kiedy się zgubią(np. miejsce, w którym mają 

czekać, jeśli nie wiedzą, gdzie mają iść) 

 

4. BIWAK 

To wyjazd, który trwa zwykle 2-3 dni, dlatego powinien być przygotowany od 

początku do końca. Musisz dokładnie rozplanować, co będziecie robić, aby 

dzieciaki się nie nudziły – znudzony harcerz zawsze poszuka sobie jakiegoś 

kreatywnego zajęcia, niekoniecznie będzie ono bezpieczne. 

Przygotowując biwak, pamiętaj: 

 Na pełnoletniego opiekuna(jeśli sam nie możesz pełnić tej funkcji) wybierz 

osobę odpowiedzialną, taką której ufasz i wiesz, że Cię nie zawiedzie 

 Zawsze zbierz od rodziców swoich harcerzy zgody na wyjazd 

 W wymaganym terminie zgłoś wyjazd w Hufcu 

 Planując koszty wlicz w to jakieś zaplecze finansowe(np. zabraknie plastra 

lub benzyny, a trzeba będzie gdzieś pilnie pojechać) 

 Uczul rodziców i dzieci, że jeśli ktoś przyjmuje na stałe leki musi je zabrać 

ze sobą na wyjazd 

 Przekaż rodzicom swoich harcerzy dokładne informacje na temat:  

- miejsca i warunków noclegu 

- kosztów wyjazdu 

- miejsca i godziny rozpoczęcia biwaku  

- miejsca i godziny zakończenia biwaku 

- co należy ze sobą zabrać 

- możliwości kontaktu z kadrą(numery telefonu do kadry) 

 



5. CO ZROBIĆ, KIEDY NA ZBIÓRCE/BIWAKU STANIE SIĘ COŚ 

ZŁEGO? 

 

Po pierwsze – MYŚL!(to już było, ale to jest najważniejsze) 

Jeśli jesteś w stanie zaradzić jakieś sytuacji sam, nie ma sensu niepokoić rodziców 

– pomyśl, a potem działaj ! Nie ważne, co robisz i ile osób kadry jest z Tobą na 

zbiórce – jesteś drużynowym i do Twoich obowiązków należy dbanie o 

bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci, które rodzice powierzają Ci na zbiórkach i 

biwakach! 

 

Po drugie – NIE PANIKUJ! 

Jeśli Ty, jako drużynowy zaczniesz panikować przestraszysz dzieciaki. Podejdź do 

sprawy spokojnie i racjonalnie. Najpierw oceń sytuację. Nie ma, co wszczynać 

alarmu, jeśli okaże się, że dziecko tylko zacięło się w palec, prawda ? 

 

Po trzecie – DZIAŁAJ! 

Jeśli już ocenisz sytuację i okaże się, że: 

- dziecko zacięło się w palec, starło kolano itp. – zabierz je od reszty, przemyj 

ranę i jeśli jest taka potrzeba zaklej plastrem 

- dziecko uderzyło się, jest przytomne i mówi, że go boli – najlepiej obrócić 

sytuację w żart, harcerz szybko zapomni o bólu i wróci do wspólnej zabawy. W tym 

wypadku ważne jest, aby na to dziecko zwrócić szczególną uwagę. Jeśli uderzył się 

w głowę trzeba obserwować czy nie jest senne, nie ma zwrotów głowy czy innych 

tego typu objawów. Po zbiórce/biwaku powiedz rodzicom, jaka była sytuacja, aby 

mogli zwrócić uwagę  

- dziecko omdlało – zdarzają się i takie przypadki, tutaj trzeba myśleć o 

poszkodowanym, ale i o reszcie dzieciaków. Zostań z poszkodowanym i zajmij się 

nim(pozycja przeciwwstrząsowa, dostęp do tlenu), a reszta kadry niech zabierze 

pozostałych i zajmie ich zabawą czy innym ciekawym ćwiczeniem 

- dziecko doznało poważniejszego urazu (np. ma ranę, która obwicie krwawi, 

doznało ataku padaczki, zemdlało) – zapewnij dziecku bezpieczeństwo, zadzwoń po 

pogotowie i niezwłocznie zawiadom rodziców. 

- dziecko zgubiło się – nie wszczynaj od razu alarmu, najpierw go poszukaj. 

Spróbuj dzwonić na jego telefon i sprawdź wszystkie miejsca, które przyjdą Ci na 

myśl. Dopiero, kiedy sprawdzisz wszystkie możliwości, zadzwoń do rodziców, może 

dziecko bez poinformowania Cię wybrało się do domu . 

 



6. REGULAMINY, KTÓRE WARTO ZNAĆ 

 

Regulamin zasad poruszania się po drogach  

1. Uczestnicy wędrówki muszą bezwzględnie podporządkować się rozkazom i zaleceniom 

prowadzącego marszrutę, 

2. Wszyscy idą zwartą grupą, np. dwójkami, czwórkami. Na przedzie grupy prowadzący, 

następnie najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu. Kolumnę zamykają 

najlepsi uczestnicy. 

3. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli nie jest 

liczna, może iść w szyku luźnym lewym poboczem.  

4. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po szosie pojazdy 

mechaniczne. 

5. Nie wolno robić postojów na szosie, zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy mają 

utrudnioną widoczność. 

6. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego. 

7. Kolumna maszerująca w nocy musi być oznakowana: 

a. na przedzie białym światłem skierowanym do przodu, 

b. na końcu czerwonym światłem skierowanym do tyłu. 

 

8. Jeżeli kolumna przekracza 20 metrów maszerujący po lewej stronie są zobowiązani nieść 

latarnie białe rozmieszczone, co 10 metrów widoczne z odległości 150 metrów. 

9. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego. 

10. Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na: 

a. 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (np. górska), 

b. 15 uczestników przy innych formach. 
 

11. W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach. 

12. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

13. Nie wolno przewozić uczestników obozu środkami transportu nieprzystosowanymi do 

tego celu. 

14. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego 

wyznaczonego przez kierownika obozu. 

 

 

 

 



Regulamin ochrony przeciwpożarowej 

I. Wskazania zapobiegawcze  
1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra 

instruktorska oraz wszyscy uczestnicy obozu.  

2. Każdy harcerz powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady 
zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy 

uczestnik, jeżeli zauważy pożar lub przyczynę mogącą spowodować jego 

powstanie, powinien natychmiast zawiadomić o tym instruktora.  

3. Na początku obozu należy zorganizować wystarczającą liczbę stanowisk z 

oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, tłumnice, 
wiadra, bosaki, siekiery, beczka z wodą, skrzynia z piaskiem).  

4. Komendant obozu zobowiązany jest do ustalenia sygnałów i sieci alarmowej, 

sposobu zawiadamiania Straży Pożarnej oraz drogi i sposobu ewakuacji w 

wypadku zaistnienia pożaru. Powyższe należy podać do wiadomości 

wszystkich uczestników obozu.  

5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast 
przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu oraz 

bezzwłocznie zawiadomić Straż Pożarną.  

6. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkować się rozkazom 

prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt 

przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie 
przygotować do następnego użycia.  

 

II. Ustalenia porządkowe  

Na obozie zabrania się:  

1. Rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, 

urządzeń obozowych.  
2. Chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, 

świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach.  

3. Zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.  

4. Używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych.  

5. Przenoszenia i przechowywania w namiotach materiałów łatwopalnych i 
żrących.  

6. Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.  

7. Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby 

nieupoważnione.  

8. Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry. 

 
III. Ogniska harcerskie  

1. Odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa 

itp. nie może być mniejsza niż 100 m.  

2. Przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz 

zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań, stogów 
siana itp.  

3. Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je 

piaskiem.  

4. Wyznaczyć dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe 

czuwanie nad ogniskiem.  

5. W pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia.  
6. Po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub 

zalać wodą.  

IV. Inne  

1. Komendant na początku obozu powinien ustalić z władzami leśnymi i Strażą 

Pożarną zasady ochrony przeciwpożarowej obozu oraz bezpiecznego 
posługiwania się ogniem.  

2. Zaleca się komendantom obozów przeprowadzenie na początku każdego 

turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego.  



Regulamin kąpieli grup zorganizowanych 
 

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ścisłe oznaczonym 
przez ratownika. 

2. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ścisłe stosować się do poleceń 

ratownika. 

3. Kąpiel lub ćwiczenia w wodzie odbywają się w grupach nie większych ni_ 15 osób. 

4. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy. 

5. Nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kapać na czczo lub 
wcześniej niż godzinę po posiłku. 

6. Grupy oczekujące na swoja kolej wejścia do wody powinny siedzieć w cieniu, 

obserwując kapiących. 

7. Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem 

wychowawców. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczona do kąpieli. 
8. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić 

do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna 

9. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu 

w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i 

wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez ratownika. 

10. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczone do wody. 
11. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi. 

12. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, 

z którego widziałby wszystkich kapiących się i sam był przez nich widziany. 

13. Przy każdej kąpieli jest obecny kierownik oraz lekarz ( bądź pielęgniarka). 

14. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy oraz chusty, czepek lub inne oznaczenie 
grupy wyznaczone przez ratownika. 

15. Czas trwania kąpieli na początku turnusu: 

3-5 min. dla grup młodszych ( 7 - 9 lat), 5 min. dla grup starszych. 

Przy systematycznym organizowaniu kąpieli czas ten stopniowo się wydłuża: 

Do 15 min. dla grup młodszych, a do 20 min. dla grup starszych. 

16. W ciągu dnia grupy korzystają z kąpieli nie więcej ni_ dwa razy. 
17. Głębokość kąpieli: dla nieumiejących pływać - najniższej osobie do pasa, dla 

umiejących pływać - 1,50m. 

18. Osobno są prowadzone zajęcia z grupami umiejącymi pływać i osobno z 

nieumiejącymi, 

19. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie. Obowiązuje całkowity zakaz: 
a) kąpieli w maskach do nurkowania, 

b) kąpieli w łańcuszkach, kolczykach czy te_ zegarkach i pierścionkach, 

c) wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody, 

d) zanurzania się i nurkowania, 

e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli, 

f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych _żartów. 
20. Ustala się następującą sygnalizacje dźwiękową: 

a) 1 - gwizdek - przekroczenie regulaminu kąpieli, 

b) 2 - gwizdki - koniec kąpieli, 

c) seria krótkich gwizdków - " Alarm " 

21. W przypadku: 
a) złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości, 

b) zauważenia tonięcia należy natychmiast powiadomić ratownika 

22. Na sygnał " Alarm " wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg. 

23. Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu ustala się następujące kary: 

a) za pierwsze złamanie regulaminu kąpieli - zakaz kąpieli w ciągu całego dnia, 

b) za drugie przewinienie - zakaz kąpieli w ciągu dwóch najbliższych dni, 
c) za trzecie przewinienie - zakaz kąpieli do końca turnusu 

24. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. 

Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój. 


