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Współpraca pomiędzy służbami a komendantami obozów
harcerskich

Ścisła współpraca i sprawna komunikacja między Policją i Strażą Pożarną a komendantami obozów
harcerskich to jeden z kilku wniosków wypracowanych podczas spotkania wiceministra Jarosława
Zielińskiego z przedstawicielami organizacji harcerskich.

Podczas narady, która zorganizowana została w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
dyskutowano na temat organizacji obozów harcerskich podczas najbliższych wakacji. –
Bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich powinno być najważniejsze dla ich organizatorów.
Łatwiej jest je zapewnić przy dobrej współpracy i kontakcie ze służbami - powiedział Jarosław
Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA. Wiceminister zaapelował o szczególną uwagę podczas
wybierania lokalizacji, w których mają powstać obozy.

Uczestnicy spotkania ustalili, że podstawowy kanał komunikacji służący do przekazywania ostrzeżeń
będzie opierał się o telefonię komórkową. Ze względu na zróżnicowany zasięg tych urządzeń, Leszek
Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zarekomendował, że organizatorzy obozów –
komendanci powinni posiadać telefony komórkowe obsługiwane przez przynajmniej trzech różnych
operatorów. Numery kontaktowe będą miały najbliższe jednostki straży pożarnej. Będą one mogły w
sytuacjach nagłego zagrożenia na bieżąco przekazywać ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, a
także utrzymywać kontakt podczas prowadzenia działań ratowniczych. 

Do łączności ze strażą pożarną wykorzystywana będzie też łączność radiowa. Organizacje harcerskie
- przy wsparciu MSWiA - wystąpią do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydział osobnej
częstotliwości. Po otrzymaniu zgody, straż pożarna wypożyczy radiotelefony, które będą do
dyspozycji komendantów obozów. Zapewnienie różnych sposobów łączności wynika ze specyfiki
lokalizacji obozów. 

Organizatorzy obozów będą też nawiązywali ścisłą współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo. Kuratoria oświaty przed wydaniem zgody na organizację wypoczynku otrzymują
opinie dotyczące bezpieczeństwa m.in. od Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Niezależnie od tego, zgodnie z sugestią środowisk harcerskich, funkcjonariusze służb pojawią się na
obozach zaraz po rozpoczęciu turnusów. Pozwoli to przekazać organizatorom ewentualne sugestie



dotyczące bezpieczeństwa. Służby ratownicze będą miały możliwość dokładnego rozpoznania
lokalizacji obozu i możliwości dojazdu do niego. Policja zachęca też organizatorów do nawiązania
współpracy z dzielnicowymi oraz korzystania z aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania zaznaczył konieczność reagowania na komunikaty
publikowane w Regionalnym Systemie Ostrzegania. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje
propozycje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich poprzez wypracowanie
szczegółowych procedur.

Warto podkreślić, że organizacje harcerskie biorące udział w spotkaniu dobrze oceniły
dotychczasową współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
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