Uchwała nr 20/III/2016
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 09 kwietnia 2016 roku
w sprawie zaleceń dla Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
dotyczących organizacji wypoczynku HAL/HAZ.

Na podstawie kontroli Harcerskiej Akcji Zimowej w 2016 r. a także w następstwie analizy
ogłaszanych zmian przepisów państwowych dotyczących organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży, Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie
§ 62 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 Statutu ZHP, wspierając działania Komendanta Chorągwi
i Komendy Chorągwi ZHP wynikające z § 61 ust. 1 Statutu ZHP:
§1
Zaleca Komendantowi i Komendzie Chorągwi Stołecznej:

1) Zmianę zapisów polisy ubezpieczeniowej NNW w taki sposób aby zakres
osób objętych ubezpieczeniem polisy nie budził wątpliwości
a jednocześnie obejmował wszystkich członków stowarzyszenia na moment
rozpoczęcia obowiązywania polisy jak i zgłaszanych w trakcie jej trwania,
zgodnie z zasadami ewidencji ESHD. Polisa powinna zawierać doprecyzowane
zapisy dotyczące osób objętych ubezpieczeniem. Zmianie w szczególności
powinien ulec zapis: „członkowie ChS ZHP zgodnie z zał. 1 (w tym kadra
niezrzeszona z ZHP oraz pozostali uczestnicy akcji letnich i zimowych oraz
wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez ZHP)” gdyż jest on
wewnętrznie sprzeczny.
2) Uzupełnienie założeń organizacyjnych akcji letniej i zimowej w taki sposób
aby komenda Chorągwi Stołecznej ZHP posiadała wiedzę o wszystkich
realizowanych wypoczynkach, zgłoszonych zgodnie z przepisami państwowymi
do Kuratorium, z uwzględnieniem także tzw. biwaków czyli wypoczynków
trwających do 5 dni i dla nie więcej niż 25 osób.
3) Przeszkolenie komendantów obozów i innych form wypoczynku HAL oraz
zapewnienie im odpowiedniej wiedzy i informacji w związku ze zmianami
przepisów dotyczących organizacji wypoczynku, jakie weszły w życie od
kwietnia 2016r. Zalecane jest przeprowadzanie obowiązkowego szkolenia dla
komendantów obozów oraz udostępnienie na stronach internetowych
Chorągwi Stołecznej ZHP jasnych, czytelnych, konkretnych informacji
na temat obowiązujących przepisów, wprowadzonych zmian i ich znaczenia
dla realizacji obozów i innych form wypoczynku HAL.
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4) Wprowadzenie w Chorągwi Stołecznej ZHP zasady przechowywania danych
dotyczących organizacji wypoczynku zawartych w bazie danych
organizatorów wypoczynku oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszenia
wypoczynku, zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania, kuratorów oświaty i służby sprawujące nadzór przez okres 5 lat
od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku zgodnie z zapisami art. 92h
Ustawy o Systemie Oświaty.

§2

1. Zalecenie wymienione w §1 ust. 3 powinno być zrealizowane najpóźniej do
dnia 06 czerwca 2016 r.
2. Pozostałe zalecenia powinny być zrealizowane do końca czerwca 2016 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Stołecznej ZHP

/-/ hm. Paweł Marciniak
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