
 

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 391/1  
z dnia 23.09.2020 roku 

w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR 
od 1 października 2020 roku. 

  
 

§ 1 
Naczelnictwo ZHR zmienia dotychczasowe zasady dotyczące ograniczeń w działalności jednostek ZHR. 

§ 2 
1. Od 1 października 2020 roku możliwe jest prowadzenie bezpośredniej działalności wszystkich 
jednostek ZHR. 

2. Uczestnictwo osób niepełnoletnich wymaga posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów 
prawnych. 

Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Podczas spotkań należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów 
powszechnie obowiązujących. 

§ 3 
1. Zarządy Okręgów zobowiązane są do określenia zasad prowadzenia działalności na terenie Okręgów, 
uwzględniając w szczególności zagrożenia epidemiczne. 

2. Zarządy Okręgów powinny w szczególności określić: 

a) Zakaz udziału w bezpośrednich działaniach jednostek osób objętych kwarantanną lub 
izolacją. 

b) Ograniczenia dotyczące powiatów znajdujących się w tzw. „żółtej” i „czerwonej” strefie 
epidemii, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. 

c) Ograniczenia dotyczące uczestnictwa w bezpośrednich działaniach Związku uczniów szkół, 
w których zajęcia odbywają się w trybie zdalnym ze względu na epidemię. 

§ 4 

Pozostają w mocy zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w działaniach 
jednostek ZHR, które zostały wyrażone na podstawie dotychczasowych uchwał Naczelnictwa 
dotyczących ograniczenia funkcjonowania jednostek z powodu wirusa SARS-Cov-2. 

§ 5 
Uchwała nie dotyczy Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR, które prowadzi działalność wg Zasad 
ustalonych dla PHiH ZHR. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnictwa ZHR nr 391/1 z dnia 23.09.2020r. 

w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR od 1 października 2020r. 

Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo harcerki/harcerza  

w bezpośrednich działaniach organizowanych przez ZHR. 

 
 

Jako rodzice/opiekunowie prawni wyrażamy zgodę na uczestnictwo 

…………………………………………….…………………….….. w bezpośrednich działaniach (spotkaniach) 

organizowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Stan zdrowia dziecka pozwala na spotkania z innymi osobami, w szczególności dziecko nie 

ma gorączki ani objawów choroby zakaźnej. 

2. Według naszej najlepszej wiedzy dziecko w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu                       

z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji domowej w związku z zagrożeniem 

wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (koronawirus). 

3. W razie zmiany w stanie zdrowia dziecka (gorączka, objawy choroby zakaźnej itp.) 

zobowiązujemy się do niewysyłania dziecka na zbiórkę/spotkanie. 

4. Znana jest nam treść uchwały Naczelnictwa ZHR nr 378/1 z dnia 30.05.2020 roku w sprawie 

stopniowego przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR i załącznika nr 2 do tej 

uchwały. Nie wnosimy uwag do organizacji zbiórek/spotkań przeprowadzonych zgodnie z tymi 

zasadami. 

 

 

 

 

………………………………………………………………..………………………… 

(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 


