
PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ 

w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami 

 

z dnia …… czerwca 2018 r.  

 

pomiędzy: 

1) Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

2) Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, 

3) Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 

4) Komendantem Głównym Policji 

 

a organizacjami harcerskimi: 

1) Federacją Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza”, 

2) Niezależnym Kręgiem Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, 

3) Royal Rangers Polska, 

4) Skautami Króla, 

5) Stowarzyszeniem Harcerskim, 

6) Związkiem Harcerstwa Polskiego, 

7) Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, 

każda reprezentowana przez swoich należycie upełnomocnionych przedstawicieli. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

 

(1) Ważnym elementem harcerskiego programu wychowawczego, który stanowi podsumowanie 

śródrocznej pracy wychowawczej drużyny, jest Harcerska Akcja Letnia, w trakcie której 

harcerze mogą przeżywać przygodę w bezpośrednim kontakcie z przyrodą; 

(2) Harcerska Akcja Letnia opiera się na służbie i wolontariacie ponad 10 000 młodych ludzi, którzy 

rocznie organizują 1200-1500 obozów, kolonii i wypraw kursowych dla ponad 100 000 młodych 

ludzi; 

(3) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest najwyższym priorytetem dla wszystkich 

sygnatariuszy Protokołu; 

(4) Ponad 90% lokalizacji obozów harcerskich to tereny należące do Lasów Państwowych, a 

jednostki harcerskie organizujące wypoczynek w danej lokalizacji zmieniają się, ale 

wyznaczone miejsca są te same przez wiele lat; 

(5) Organizacje harcerskie współpracują od kilkudziesięciu lat ze służbami podległymi MSWiA, 

które odwiedzają obozy. Standardem na obozach harcerskich są alarmy i próbne ewakuacje; 

W CELU WZMOCNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCYCH W 

OBOZACH HARCERSKICH POD NAMIOTAMI,  

 

W EFEKCIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI HARCERSKICH Z MINISTERSTWEM SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, KOMENDĄ GŁÓWNĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, 

KOMENDĄ GŁÓWNĄ POLICJI ORAZ DYREKCJĄ GENERALNĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH,  

 

UZGODNIONE ZOSTAŁY ZASADY I PROCEDURY POSTĘPOWANIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM 

PROTOKOLE, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

PAŃSTWOWYMI I REGULACJAMI WEWNĘTRZNYMI POSZCZEGÓLNYCH SYGNATARIUSZY 

PROTOKOŁU: 

 

 



1. PRZYGOTOWANIA DO OBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ 

1.1. Zgłoszenie obozu harcerskiego pod namiotami:  

1.1.1. Komenda obozu harcerskiego, niezależnie od podjętych działań w zakresie organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 92c i 92d ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), przekazuje skutecznie (m.in. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej), na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

wypoczynku na obozie harcerskim, zwanym dalej „obozem”, do właściwej dla miejsca lokalizacji 

obozu komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej 

/Miejskiej Policji, dane w zakresie: 

a) jednostki organizującej obóz (organizatora wypoczynku), 

b) terminu organizacji obozu (terminu trwania wypoczynku), 

c) komendanta obozu (kierownika wypoczynku) – dane personalne wraz z numerem telefonu 

komórkowego, 

d) osób wyznaczonych do komunikacji ze służbami ratowniczymi (realizacji łączności) – 

należy podać dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób z komendy obozu wraz 

z określeniem dostępnych kanałów łączności (np. numer telefonu komórkowego),  

e) liczby uczestników i kadry obozu wraz z informacją o osobach niepełnosprawnych i wieku 

uczestników wypoczynku oraz liczbę podobozów,  

f) szkice lub mapy przedstawiające planowane:  

− lokalizację miejsca obozu wraz z oznaczeniem koordynat nawigacyjnych, 

− wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji, 

− miejsca bezpiecznego schronienia (np. budynek szkoły, leśniczówki) wraz z określeniem 

sposobu i środków realizacji ewakuacji, 

− drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych, 

− drogi ewakuacyjne, względnie drogi dojścia do wyznaczonych miejsc zbiórki do 

ewakuacji oraz miejsc bezpiecznego schronienia, 

g) przewidzianych kanałów łączności (np. GSM, radiotelefony, goniec) wraz z określeniem 

sposobu utrzymania zasilania dla elektrycznych środków łączności, 

h) dostępnych na terenie obozu środków umożliwiających pozyskiwanie informacji 

o zagrożeniach (np. aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), serwisu 

pogodowego IMGW-PIB www.pogodynka.pl).  

1.1.2. Komenda obozu przekazuje informacje, o których mowa w pkt. 1.1.1. lit. c i d, również do 

właściwych miejscowo sołtysa oraz leśniczego, o ile obóz znajduje się na terenie będącym w 

zarządzie PGL „Lasy Państwowe”. 

1.2. Po otrzymaniu zgłoszenia obozu pod namiotami: 

1.2.1. Państwowa Straż Pożarna  

a) przedstawiciel właściwej komendy PSP nawiązuje kontakt z komendantem obozu 

(kierownikiem wypoczynku) w celu ustalenia terminu rozpoznania na terenie obozu, 

b) weryfikuje dostępność kanałów łączności, poprzez nawiązanie kontaktu ze stanowiskiem 

kierowania właściwej komendy PSP lub innym wyznaczonym punktem alarmowym 

jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, 

c) określa możliwość wykorzystania łączności radiowej UKF pomiędzy obozem harcerskim  

i Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej lub/i siłami i środkami PSP 

kierowanymi do działań przy uwzględnieniu zasięgów radiowych oraz dostępności środków 

łączności radiowej (w posiadaniu: PSP lub organizacji harcerskich), 

d) przekazuje dane kontaktowe do właściwego miejscowo stanowiska kierowania Komendy 

Powiatowej/Miejskiej PSP (co najmniej jeden numer telefonu inny niż numer alarmowy). 

1.2.2. Policja 



a) kierownik jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca lokalizacji obozu wyznacza 

funkcjonariusza Policji (np. dzielnicowego) do kontaktu z komendantem tego obozu; 

b) wyznaczony funkcjonariusz Policji, kontaktuje się z komendantem obozu i ustala termin 

spotkania w miejscu lokalizacji obozu, a także przekazuje dane kontaktowe do służby 

dyżurnej właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji; 

c) jednostka organizacyjna Policji właściwa ze względu na miejsce zbiórki do wyjazdu na obóz 

na wniosek organizatora wypoczynku lub rodziców dzieci i młodzieży wybierającej się na 

wypoczynek, może dokonać sprawdzenia autokarów, w miejscu zbiórki lub w wyznaczonym 

punkcie kontrolnym, którymi będzie realizowany przewóz uczestników.  

1.2.3. Komenda obozu 

Monitoruje na bieżąco stan przygotowania do realizacji obozu i zapewnia dostępność osób 

wyznaczonych do kontaktu z Państwową Strażą Pożarną i Policją. 

 

2. PODCZAS TRWANIA OBOZU - HARCERSKA AKCJA LETNIA  

2.1. Państwowa Straż Pożarna 

2.1.1. W pierwszych dniach trwania obozu:  

a) rozpoznaje teren obozu i potwierdza informacje, o których mowa w pkt 1.1.1.,  

b) sprawdza sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz 

zaznajomienia uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na 

wypadek wystąpienia zagrożenia, 

c) weryfikuje warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu,  

d) w przypadku, gdy ustalono możliwość wykorzystania łączności radiowej UKF  

o której mowa w pkt. 1.2.1. lit. c, przekazuje Zasady prowadzenia korespondencji i 

sprawdzania łączności oraz przeprowadza szkolenie w tym zakresie, a w przypadku 

wykorzystania radiotelefonu będącego własnością PSP sporządza protokół użyczenia. 

2.1.2. Realizuje działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej, na podstawie wniosku w tym 

zakresie skierowanego do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej. 

2.2. Policja: 

a) w pierwszych dniach trwania obozu, wyznaczony funkcjonariusz z właściwej jednostki 

organizacyjnej Policji dokonuje profilaktycznego sprawdzenia obozu oraz ustala z jego 

komendantem dalsze działania z udziałem Policji, w tym o charakterze informacyjno- 

edukacyjnym, 

b) przeprowadza w obozie kolejne profilaktyczne wizyty pozostając w kontakcie z 

komendantem obozu. 

2.3. Komenda obozu: 

a) nawiązuje kontakt ze stanowiskiem kierowania PSP w godzinach ustalonych podczas wizyty 

funkcjonariusza PSP na obozowisku, 

b) podczas nawiązywania kontaktu (nie mniej niż 2 razy w ciągu doby) komenda obozu 

sprawdza łączność i uzyskuje informacje o możliwych zagrożeniach, 

c) niezwłocznie informuje dyżurnego właściwej jednostki organizacyjnej Policji o zagrożeniach 

dla życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia, 

d) niezwłocznie informuje jednostkę PSP o zidentyfikowanych zagrożeniach, 

e) może kontaktować się z Policją w przypadkach braku kontaktu z innymi służbami – np. 

PSP, pogotowiem ratunkowym, 

f) codziennie zapoznaje się z prognozą pogody na dzień następny, ostrzeżeniami 

meteorologicznymi i hydrologicznymi dla miejsca lokalizacji obozu. 

 

3. SYTUACJA ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA 

W przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu istotnym dla bezpieczeństwa 

uczestników obozu: 



3.1. Stanowisko kierowania Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP informuje komendanta obozu o tym 

zagrożeniu. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z komendantem obozu, 

nawiązuje łączność z pozostałymi wyznaczonymi do kontaktu osobami z komendy obozu. 

3.2. W przypadku braku kontaktu z komendą obozu, stanowisko kierowania PSP nawiązuje kontakt 

z dyżurnym właściwej jednostki organizacyjnej Policji w zakresie potrzeby przekazania 

informacji o zagrożeniu. W przypadku braku możliwości przekazania tej informacji przez Policję 

dysponuje najbliższą jednostkę KSRG w celu przekazania powiadomienia o zagrożeniu. 

3.3. Stanowisko kierowania Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP w przypadku otrzymania od 

komendy obozu informacji o potrzebie przeprowadzenia ewakuacji do miejsca bezpiecznego 

schronienia dysponuje odpowiednie do działań siły i środki. 

3.4. Komenda obozu na podstawie pozyskanych informacji o zagrożeniu decyduje o wprowadzeniu: 

a) Procedury 1, która zakłada, że: 

− uczestnicy obozu pakują do podręcznych plecaków podstawowe rzeczy (takie jak: 

ubranie na zmianę, odzież przeciwdeszczową, dokumenty, lekarstwa, pieniądze 

itp.), 

− wprowadza stały nasłuch na kanale ratowniczym (w przypadku posiadania 

radiotelefonu), 

− utrzymuje kontakt telefoniczny z PSP lub z najbliższym miejscem, w którym znajduje 

się telefon stacjonarny lub inny środek łączności (sołtys lub leśniczy), 

− wszyscy wychowawcy – drużynowi są w bezpośrednim kontakcie z komendą obozu, 

− ogranicza się organizowanie wypraw i przedsięwzięć programowych w oddaleniu od 

obozu. 

b) Procedury 2, która zakłada: 

− powiadomienie o ewakuacji właściwego miejscowo stanowiska kierowania Komendy 

Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i służby dyżurnej właściwej 

jednostki organizacyjnej Policji, 

− ewakuację obozu do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji, 

− zabezpieczenie miejsca obozu, 

− ewakuację do miejsca bezpiecznego schronienia 

 

4. WDROŻENIE PROTOKOŁU UZGODNIEŃ  

4.1. Z uwagi na fakt, że do rozpoczęcia obozów zostało mniej niż miesiąc należy uzgodnienia, o 

których mówi niniejszy Protokół wdrożyć do realizacji w trybie natychmiastowym. W związku 

z tym: 

a) organizacje harcerskie zobowiązują się do przesłania niniejszego Protokołu 

Uzgodnień do wszystkich wojewódzkich struktur organizacji harcerskich. Struktury 

wojewódzkie przesyłają Protokół do wszystkich komendantów tegorocznych obozów 

pod namiotami, 

b) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się do przekazania 

niniejszego Protokołu do stosowania w jednostkach organizacyjnych PSP, 

c) Komenda Główna Policji zobowiązuje się do przekazania niniejszego Protokołu, za 

pośrednictwem komend wojewódzkich/Stołecznej Policji do wszystkich komend 

powiatowych (miejskich) Policji. 

d) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zobowiązuje się do rozesłania niniejszego 

Protokołu do wszystkich Dyrekcji Regionalnych, a te niezwłocznie przesyłają ją do 

Nadleśnictw. 
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