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UCHWAŁA 1/2018
KOMENDY HUFCA ZHP TORUŃ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z DNIA 25.11.2018 R.

W SPRAWIE ZASAD ZATWIERDZANIA BIWAKÓW HARCERSKICH

1. Biwakiem jest każda forma wypoczynku przynajmniej z jednym noclegiem odbywająca się

poza okresem wakacji letnich i ferii zimowych, ujęta w rocznym planie jednostki. Jeżeli biwak

nie był planowany, należy go niezwłocznie dopisać do planu jednostki.

2.  Komendantem  biwaku  jest  osoba  kierująca  biwakiem  na  podstawie  pełnomocnictwa

komendanta i skarbnika hufca i posiadająca odpowiednie kwalifikacje: pełnoletni instruktor

ZHP lub nauczyciel z dodatkowymi kwalifikacjami. 

3.  Opiekunem  biwaku  jest  osoba  odpowiedzialna  za  powierzoną  grupę  na  biwaku

i  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje:  pełnoletni  instruktor  ZHP,  nauczyciel  lub  osoba

z  ukończonym  kursem  dla  wychowawców.  Wszyscy  opiekunowie  muszą  mieć  podpisaną

umowę wolontariacką z komendantem biwaku. Opiekun składając popis na karcie biwaku tym

samym oświadcza, że nie był karany za przestępstwo umyślne.

4. Opiekun może mieć pod swoją opieką grupę liczącą nie więcej niż 20 osób, a w przypadku

podopiecznych  do  10  roku  życia  nie  więcej  niż  15  osób  (wystarczy,  że  jedna  osoba  nie

ukończyła 10 lat). 

5. Komendant biwaku nie może jednocześnie pełnić funkcji opiekuna.

6.  Biwak musi być zatwierdzony przez komendanta hufca, lub w czasie jego nieobecności

przez zastępcę komendanta hufca, poprzez podpisanie karty biwaku.  W przypadku biwaku

trwającego do 24 godzin wystarczy elektroniczne potwierdzenie zatwierdzenia biwaku. 

7.  Komendant  biwaku jest  zobowiązany przed biwakiem do osobistego  odebrania  z  biura

hufca  pełnomocnictwa  udzielonego  mu  na  czas  biwaku  oraz  do  podpisania  umowy

wolontariackiej celem pełnienia wyżej wskazanej funkcji.
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8. Tryb zatwierdzania biwaku trwającego powyżej 24 godzin.

Komendant biwaku informuje komendanta hufca przesyłając w formie papierowej lub

elektronicznej, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem biwaku o:

- miejscu biwaku,

- wykazie kadry biwaku,

- ramowym planie biwaku.

Komendant biwaku, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem biwaku, jest także zobowiązany

do przesłania w formie elektronicznej odpowiedniemu namiestnikowi szczegółowego planu

biwaku wraz z konspektami. Namiestnik, po zatwierdzeniu planu, przesyła informację o jego

zaakceptowaniu  do  komendanta  biwaku  i  komendanta  hufca.  W  przypadku  braku

namiestnika  danej  metodyki,  komendant  biwaku  wysyła  plan  do  wyznaczonego  członka

komendy do spraw programowych.

Komendant biwaku informuje komendanta hufca przesyłając w formie papierowej lub 

elektronicznej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku:

- listę uczestników z wpisanymi numerami z ewidencji ZHP, podanym wiekiem uczestników 

oraz z podziałem na opiekunów – zgodnie z obowiązującym wzorem,

- plan finansowy/preliminarz (wpływy i wydatki),

- listę odpłatności, zgodną z kwotą dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za biwak 

oraz ewentualne decyzje o zwolnieniu z odpłatności za biwak,

- jadłospis,

- potwierdzenie zarządcy obiektu w którym będzie odbywał się nocleg uczestników.

Poza tym, komendant biwaku, nie później niż 3 dni przed biwakiem:

- wpłaca do hufca na KP lub na konto bankowe zebraną dodatkową składkę członkowską 

zadaniową od uczestników,

- pobiera zaliczkę.

9. Tryb zatwierdzania biwaku trwającego do 24 godzin.

Biwak trwający do 24 godzin należy zatwierdzić w sposób elektroniczny - poprzez 

wypełnienie przez komendanta biwaku formularza przez e-biuro. Zgłoszenie to trzeba wysłać 
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co najmniej 10 dni przed biwakiem, podając poniższe informacje:

- miejsce biwaku,

- wykaz kadry biwaku, 

- ramowy plan biwaku.

Na 3 dni przed biwakiem trwającym do 24 godzin należy wysłać poprzez formularz e-biura

następujące informacje:

- ilość uczestników z podaniem numerów z ewidencji ZHP, 

- jadłospis, 

- plan finansowy (wpływy i wydatki).

Poza tym, komendant biwaku trwającego do 24 godzin nie później niż 3 dni przed biwakiem:

- wpłaca do hufca na KP lub na konto bankowe zebraną dodatkową składkę członkowską 

zadaniową od uczestników,

- pobiera zaliczkę (w razie takiej potrzeby), 

- odbiera osobiście w komendzie hufca pełnomocnictwo na czas biwaku oraz podpisuje 

umowę wolontariacką,

- dostarcza listę odpłatności zgodną z kwotą ustalonej dodatkowej składki członkowskiej 

zadaniowej oraz ewentualne decyzje o zwolnieniu z odpłatności za biwak.

10. Dokumentacja, którą komendant biwaku powinien posiadać w czasie biwaku:

- podpisana przez komendanta lub zastępcę komendanta hufca karta biwaku lub wydruk 

potwierdzenia zatwierdzenia biwaku (dotyczy biwaków trwających do 24 godzin),

- pełnomocnictwo komendanta i skarbnika hufca dla komendanta biwaku,

- listę uczestników z wpisanymi numerami z ewidencji ZHP, podanym wiekiem uczestników 

oraz z podziałem na opiekunów – zgodnie z obowiązującym wzorem,

- jadłospis,

- uprawnienia komendanta i opiekunów,

- umowę wolontariacką podpisaną przez komendanta i skarbnika hufca z komendantem 

biwaku oraz umowy wolontariackie z opiekunami (umowy podpisuje komendant biwaku),

- listę odpłatności zawierającą imię i nazwisko uczestnika, kwotę wpłaconej dodatkowej 
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składki członkowskiej zadaniowej oraz podpis,

- decyzje komendy biwaku lub kadry środowiska organizującego biwak o ewentualnym 

zwolnieniu z odpłatności,

- zgody rodziców (dotyczy niepełnoletnich uczestników, 

- plan finansowy/preliminarz (wpływy i wydatki) wraz z dokumentami finansowymi (zaliczkę z

hufca rachunki, f-vat), 

- plan biwaku wraz z konspektami,

- listę uczestników biwaku z podpisami potwierdzającymi zapoznanie się z regulaminami, w 

tym regulamin biwaku, poruszania się po drogach, przeciwpożarowy, transportu autokarami, 

zasad poruszania się po drogach, służby wartowniczej, kąpieli jeżeli dotyczy.

11.  Komendant,  opiekunowie  i  uczestnicy  biwaku  muszą  mieć  opłacone  bieżące  składki

członkowskie  oraz  jednostki  uczestniczące  w  biwaku  muszą  mieć  wypełnione  wszystkie

zobowiązania wobec komendy hufca (wymagana dokumentacja jednostki).

12.  Osoba  pobierająca  zaliczę  na  biwak  powinna  ją  rozliczyć  w  ciągu  miesiąca  od  dnia

pobrania zaliczki.

13. Dopuszcza się udział w biwaku osoby niezrzeszone w ZHP. Osoby niezrzeszone należy

dodatkowo ubezpieczyć od NNW. 

14.  Wszelki  udział  jednostek  Hufca  ZHP  Toruń  w  biwakach,  rajdach,  złazach  i  innych

wydarzeniach harcerskich organizowanych przez inną jednostkę należy zgłosić 7 dni przed

terminem wydarzenia poprzez formularz e-biuro.

15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.11.2018 r.
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