Wytyczne i zmiany dotyczące organizacji wypoczynku w ramach HAL 2016
Temat
Umowa wolontariacka
Komendanta wypoczynku

Umocowanie prawne
Komendanta wypoczynku

Dotychczas
Umowę z komendantem
wypoczynku podpisywał
Komendant Hufca (za wyjątkiem
sytuacji, kiedy Komendant Hufca
był Komendantem wypoczynku

Po zmianie
Umowę z komendantem wypoczynku
podpisuje Komendant i Skarbnik
Chorągwi podczas zgłaszania obozu w
Chorągwi
(umowę przygotowuje biuro Chorągwi, należy
podać imię, nazwisko, adres oraz nr dowodu
Komendanta)

Brak faktycznego umocowania
prawnego Komendanta
wypoczynku w terenie

Podpisując umowę wolontariacką/
cywilnoprawną/o pracę Komendant
obozu otrzymuje pełnomocnictwo
do reprezentacji w terenie
Sposób zgłaszania wypoczynku w Biurze Chorągwi
Zgłoszenie wypoczynku do Biura Chorągwi min. 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z Pełnomocnikiem HAL
Lista wymaganych dokumentów do zgłoszenia i rozliczenia wypoczynku w Biurze Chorągwi do
pobrania na stronie Chorągwi
Nie będzie możliwe „dosyłanie” lub „dowożenie później” dokumentów. W przypadku braku
dokumentów nie zostanie wyrażona zgoda na organizację wypoczynku do momentu ich dostarczenia
do Biura Chorągwi.
Konieczność złożenia wraz z raportem poobozowym wszystkich dokumentów związanych
z wypoczynkiem, w tym m.in. protokołów kontroli, protokołów powypadkowych oraz kart
kwalifikacyjnych.
Główne zmiany w przepisach:
rozdzielenie wypoczynku zarobkowego od niezarobkowego
osobne konta dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości
prawnej
trzeba będzie uzyskiwać te zaświadczenia
konieczność wpisywania informacji dot. zaświadczeń/
wcześniej, aby mieć komplet dokumentów
oświadczeń o niekaralności dla kadry
do zgłoszenia

Przepisy dotyczące wypoczynku obowiązują podczas każdego
wypoczynku trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 dni
i odbywającego się w ferie zimowe i letnie (wakacje) oraz
zimową i letnią przerwę świąteczną.
Zmiana wzoru karty kwalifikacyjnej. Wydane do tej pory karty
należy wymienić. Niedopuszczalne prawnie są dodatkowe
załączniki zawierające brakujące informacje, konieczna jest
wymiana całości karty na wzór zgodny z rozporządzeniem.
Opinia Państwowej Straży Pożarnej w sprawie spełniania
wymagań przeciwpożarowych jest ważna 3 lata od daty jej
wydania
Usunięcie konieczności składania zaświadczeń ppoż i
szkiców budynków przy organizacji wypoczynku w szkołach,
przedszkolach, etc.
Organizator ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej
od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
(NNW i KL) dla uczestników wypoczynku
Określono sposób postępowania w sytuacji wypadku podczas
wypoczynku (art. 92l ustawy)
przy wyjazdach zagranicznych obowiązek złożenia oświadczenia
o zawarciu ubezpieczenia NNW i KL oraz zgłoszenia uczestników
i kadry do systemu MSZ

