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1. Zacznij od ustalenia miejsca biwaku.  
- Przy wyborze kieruj się tym, żeby szkoła była duża, blisko lasu oraz żeby był do 
niej dobry dojazd, najlepiej pociągiem.  

 
2. Wykonaj telefon do dyrekcji szkoły. Pamiętaj aby: 

a. zapytać o zgodę na organizacje biwaku; 
b. zapytać o to, czy szkoła ma wolny termin, który nas interesuje; 
c. poinformować o przybliżonej ilości osób; 
d. poprosić o minimum 3 sale, kuchnie i szatnie; 
e. zapytać czy będziemy mieć dostęp do lodówki i aneksu kuchennego 

(garnków, czajników etc.); 
f. ustalić cenę za nocleg (osobonoc), sugerując zapłatę w formie 

„prezentu”, np. materiały potrzebne na koła zainteresowań; jeżeli nie 
zgodzi się na prezent to czy jest w takim razie w stanie wystawić 
fakturę bądź rachunek uproszczony;  

g. pamiętaj, że wszystkie opłaty przelewowe za szkołę mogą być 
dokonane tylko z konta hufca - nigdy z prywatnego konta. 

h. umówić się na kolejny telefon, który potwierdzi przyjazd, poda 
dokładną ilość osób, poinformuje o godzinie przyjazdu i odjazdu – by 
ktoś ze szkoły otworzył ją;  

i. umów się na podpisanie umowy. Pamiętaj - umowa jest podpisywana 
przez komendanta i skarbnika hufca (w dwóch lub trzech 
egzemplarzach). 
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Przykładowy wzór umowy umowa: 

 

 

 
Podpis KomendantkiKomendantkiKomendantkiKomendantki i  
SkarbnikaSkarbnikaSkarbnikaSkarbnika Hufca ZHP 

 
Podpis DyrektoraDyrektoraDyrektoraDyrektora Szkoły 
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3. Trzy tygodnie przed biwakiem musisz podać wiadomość dla środowiska gdzie 
i kiedy jedziemy. 

Przykładowe kalendarium biwakowe: 

 

 
 

 
4. Pamiętaj, aby na Radzie Drużyny/Szczepu ustalić osoby odpowiedzialne za 

zajęcia i program biwaku.  
 

5. Udaj się na zakupy po: 
o materiały programowe, 
o składniki na obiad (pamiętaj o dodatkach takich jak olej czy przyprawy), 
o soki, 
o herbatę, 
o cytrynę, 
o cukier, 
o nagrody za konkursy.  

 
WAŻNE : 

• PAMIĘTAJ O ZBIERANIU FAKTUR bądź RACHUNKÓW UPROSZCZONYCH. NA ICH 
PODSTAWIE MOŻESZ ROZLICZAĆ BIWAK! 

• PAMIĘTAJ, ŻE NA KAŻDEGO INSTRUKTORA LUB OPIEKUNA KOLONIJNEGO 
PRZYPADA MAKSYMALNIE 20 UCZESTNIKÓW POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA, PONIŻEJ 
10 ROKU ŻYCIA – 15 UCZESTNIKÓW, 

• WIEDZ, ŻE KORZYSTAJĄC Z PRZEJAZDU GROPOWEGO PKP 11, 22, 33 itd. OSOBA 
JEDZIE GRATIS; 

• Dane do faktury: NIP 542 021 16 63 ZHP Chorągiew Białostocka 
ul. Pałacowa 3/1  15-042 Białystok 
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5. Przygotuj jadłospis.  
 

Przykładowy przydział jedzeniowy dla harcerzy (10-13 lat): 

 

Przydział na 30 osób: 
- 15 chlebów 
- 5 masło 
- 5 puszka pasztetu 
- 18 paczek serca (po ok. 10 
plastrów) 
- 24 paczek wędliny (po ok. 
10 plastrów) 
- 5 sery topiony w 
trójkącikach 
- 4 dżemy 
- 20 warzyw (5 pomidorów, 
5 papryk, 5 ogórków, 5 
rzodkiewek) 

Przydział na 20 osób: 
- 10 chlebów 
- 3 masła 
- 3 puszka pasztetu  
- 12 paczek serca (po ok.10 
plasterków) 
- 16 paczki wędliny (po ok. 
10 plasterków) 
- 4 ser topiony trójkąciki 
- 3 dżem 
- 13 warzyw (3 pomidor, 3 
papryka, 4 ogórki, 3 
rzodkiewki) 

Przydział na 10 osób: 
- 5 chlebów 
- 2 masła 
- 2 puszka pasztetu  
- 6 paczek serca (po ok.10 
plasterków) 
- 8 paczki wędliny (po ok. 
10 plasterków) 
- 2 ser topiony trójkąciki 
- 2 dżem 
- 6 warzyw (1 pomidor, 1 
papryka, 2 ogórki, 2 
rzodkiewki) 

 
Fragment przykładowej listy podziału jedzenia dla 50 osób:  
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Oto przykładowy jadłospis na biwak – Pamiętaj o zróżnicowaniu jedzenia!  

 
Jadłospis, Czarna Wieś Kościelna 19-21.10.2012 

 

 ŚNIADANIE OBIAD KOLACJA 

PIĄTEK 

  • Chleb 

• Masło 

• Wędlina 

• Ser 

• Serek topiony 

• Pasztet 

• Papryka 

• Ogórek  

• Herbata 
 

SOBOTA 

� Chleb 
� Masło 
� Wędlina 
� Ser 
� Dżem 
� Pomidor 
� Herbata 

� Ziemniaki 
� Surówka z kapusty 

pekińskiej 
� Piersi z kurczaka w 

panierce 
� Kompot 

• Chleb 

• Masło 

• Wędlina 

• Ser 

• Dżem 

• Pomidor 

• Ogórek 

• Herbata 
 

NIEDZIELA 

• Chleb 

• Masło 

• Wędlina 

• Ser 

• Serek 
topiony 

• Pasztet 

• Papryka 

• Pomidor 

• Herbata  
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6. Zorientuj się ile będzie wynosił koszt transportu.  
o jeżeli jedziemy pociągiem udaj się na 

dworzec PKP i zdobądź potrzebne ci  
informacje- zapytaj się o cenę biletu 
ulgowego lub o zniżki grupowe, 

o jeżeli jedziemy PKS udaj się na dworzec 
PKS i zdobądź potrzebne ci informacje, 

o jeżeli jedziemy wynajętym autokarem 
udaj się do „wypożyczalni autokarów”, 
która znajduje się przy dworcu PKS lub 
KZK, 

o Pamiętaj by zapytać o wystawienie faktury. 
o Pamiętaj, że wszystkie opłaty przelewowe za transport mogą być 

dokonane tylko z konta hufca - nigdy z prywatnego konta. 
 

7. Przygotuj kosztorys biwaku. Uwzględnij w nim: 
o ubezpieczenie- 1 zł (30 gr x ilość dni), 
o opłata biwakowa do hufca- 2 zł, 
o obiad, 
o bilety, 
o nocleg, 
o materiały programowe (posiadane i brakujące), 
o nieprzewidziane wydatki. 

 
8. Poinformuj Radę Drużyny o cenie biwaku. Określ także koszt biwaku dla kadry w 

jasny i przejrzysty sposób. Zastępowi informują swoje zastępy oraz dostarczają im 
zezwolenia przed zbiórką przedbiwakową. Dobrym pomysłem jest 
„opieczątkowanie” lub podpisanie przez organizatora wspominanych kart – wzbudza 
to pewność i szacunek u rodziców.  

 
9. Zorganizuj zbiórkę przedbiwakową, na której: 

o zostanie rozdzielone jedzenie, 
o zostaną zebrane pieniądze oraz zezwolenia, 
o zostaną rozdane informatory, które wcześniej zostały przygotowane, 
o jeśli przyjdą rodzice, możesz pochwalić się, że biwak jest organizowany 

z pozyskanych środków z 1%, a także co miłe - ostatnimi nagrodami i sukcesami 
swojej jednostki. 

 
W sprawnym przeprowadzeniu zbiórki, może pomóc Ci specjalnie do tego przygotowana 

lista, w której możesz wpisać kto z czego się Tobie rozliczył (czy dał odpowiednią ilość 

pieniędzy, czy oddał poprawne zezwolenie etc.) Można to uczynić posiłkując się 

wspominaną wcześniej listą podziału z pktu. 5. 
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10.  Tydzień przed biwakiem udaj się do hufca w celu zarejestrowania biwaku. Aby 
zatwierdzić biwak w Komendzie Hufca należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- karta biwaku, 
- druk ubezpieczenia, 
- lista uczestników wraz z kadrą (w 2 egzemplarzach – jedna do karty biwaku, druga 
do ubezpieczenia), 
- program biwaku z celami i ramowym planem dnia, 
- lista wpłat uczestników (suma wpłat ma się zgodzić z kwota przelaną na konto 
hufca), 
- plan finansowy biwaku - preliminarz, 
- jadłospis. 
 
PAMIĘTAJ: 

• Drużyna, która chce zorganizować biwak powinna mieć opłacone składki i 
uczestników biwaku wprowadzonych do systemu Ewidencja ZHP. 

• Mając wszystkie wpłaty uczestników należy je wpłacić na konto hufca : Kredyt 
Bank S.A 43 1500 1344 1213 4000 7527 0000 z dopiskiem „składka zadaniowa 
biwak ..…. drużyny w ………….. w terminie …….... ”. Nie robimy wpłat na konto 
pojedynczo, drużyny nowy musi wpłacić całą kwotę do banku od wszystkich dzieci 
lub zrobić przelew. 

• Każdy dokument musi być w 2 egzemplarzach. 
 
Przykładowo poprawnie wypełniony Plan finansowy biwaku 

 

 
 
 
 

Stawka żywieniowa = „Wyżywienie” / „Razem 1+2 (liczba osób)” 

Przeciętna stawka = „RAZEM” / „Razem 1+2 (osobodni)” 

Osobodni = „Liczba uczestników” (lub „kadry” lub „Razem 1+2”)  * „liczba dni trwania biwaku” 

Pozostałe koszty = opłata biwakowa do hufca + opłata za ubezpieczenie 
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Przykładowo poprawnie wypełniona Karta biwaku 

 
 

Podpis 

Podpis 
 

Podpis 
 

Podpis 
 

Namiot, łóżka polowe, etc. 

 

Catering, etc. 
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11.  Zakup bilety. W zależności od wybranego transportu wypełnij odpowiednie 
formularze.  

Wniosek o przejazd grupowy w PKP należy złożyć dwa tygodnie przed wyjazdem! Miej ze 

sobą dowód osobisty, pieczątkę swojej jednostki, liczbę uczestników, liczbę opiekunów, 

pieniądze na przejazd. 
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12.  Wykonaj ponowny telefon do dyrektora wybranej szkoły, w którym: 
o podasz dokładną ilość osób; 
o podasz dokładną godzinę przyjazdu i odjazdu drużyny;  

 
13. Ważne numery: 

• Komenda Hufca ZHP: 798591076 

• Numery alarmowe: 112 

• Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 
999, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie energetyczne 991 

 
14. Kilka ciekawych uwag i spostrzeżeń: 

• Przyjeżdżając na miejsce biwaku, do szkoły zrób zdjęcia lub schematy 
rozstawionych ławek w klasach, w momencie wyjazdu w łatwy sposób 
odtworzysz stan jaki zastałeś i w ten sposób szybko uzyskasz porządek 
przy oddawaniu szkoły, 

• Opuszczając szkołę, poproś dyrektora aby podpisał Ci 
certyfikat/zaświadczenie, iż zostawiłeś szkołę w należytym porządku i 
nie wnosi on zastrzeżeń do Ciebie jako organizatora, takim papierem w 
przyszłości możesz chwalić się przed innymi dyrektorami pokazując, że 
jesteś odpowiedzialną jednostką organizacyjną i nie musi się bać oddać 
w najem szkoły komuś nieodpowiedzialnemu, 

• Pieniądze biwakowe, już na miejscu biwaku, miej dobrze ukryte oraz 
przechowuj je w osobnym portfelu, 

• Przed biwakiem rozdziel służbę w kuchni, 

• Pamiętaj o zebraniu podpisów pod listą obecności i regulaminów, 

• Ubezpieczając biwak pamiętaj, aby przynieść listę z peselami najpierw 
do hufca w celu zdobycia odpowiednich pieczątek i podpisów, a 
dopiero wtedy możesz ją zanieść do firmy ubezpieczeniowej UNIQA. w 
sytuacji, gdy zgłosi Ci się dodatkowa osoba tuż przed biwakiem, 
pamiętaj by ją „doubezpieczyć”, a o wszelkich zmianach poinformować 
komendę hufca. 

 
15. Rozliczenie biwaku 

Masz dwa tygodnie na rozliczenie biwaku w komendzie hufca. W tym celu musisz 
wziąć ze sobą: 

• Kartę biwaku wraz ze wszystkimi zarejestrowanymi dokumentami 
(pkt.10) – co stanowi dokumentację drużyny 

• Otrzymany w hufcu dowód wpłaty, 

• Opisane faktury lub rachunki (nie paragony), w tym umowa najmu za 
szkołę, faktura za transport, materiały programowe oraz pieniądze 
jakie zostały Ci po zorganizowanym biwaku, 

• Podpisaną listę obecności i regulaminów, 

• Zebrane zezwolenia biwakowe – co stanowi dokumentację drużyny. 


