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  Przepisy wewnętrzne dotyczące  organizacji  HAL / HAZ 

1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 67/2011 z dnia 18 czerwca 2011 r. w sprawie Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji 

Letniej i Zimowej 

2. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 68/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Instrukcji finansowej Harcerskiej Akcji Letniej 

i Zimowej z późn. zm. [po opracowaniu części finansowej – AWS] Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 118/2012 z dnia 27 czerwca 2012 

r. 

3. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 182/2005 z dnia 9 czerwca 2005 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczących organizacji 

imprez o charakterze specjalnościowym w ZHP 

4. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 98/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie zasad organizacji wycieczek górskich. 

 

Przepisy zewnętrzne dotyczące  organizacji  HAL / HAZ 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (dz. U. Nr 12, poz. 

67 i Nr 18, poz.102)    

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie 

musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.(dz.U 

2009 Nr218, poz.1696) 

3. Zmiany 2014 Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 538), która dodaje w  art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nowe ust. 1a i 1b (zaświadczenia o niekaralności. 

4. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 r. „W sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla  stacjonarnych 

obozów pod namiotami”.  
5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r – (tekst jedn. Dz. U. z 2013,  poz. 1409 z dnia 2.10.2013r), w rozdział 6. 

6. Przepisy dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 
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 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1409) 

 Rozp. MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690) 

 Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 r. ws ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

109, poz. 719) 

 Rozp. MSWiA z dnia 24.07.2009 r. ws przeciwpożarowego zaopatrzenia  

w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz 1030) 

 Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. ws uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  Nr 

121, poz. 1137  

i z 2009 r. Nr 119, poz 998) 

 Rozp. MGiP z dnia 19.08.2004 r. ws obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 

2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn zm.) 

 

 

 


