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D R U ¯ Y N O W Y
NA POLU MINOWYM

Z pewnej perspektywy prowadzenie dru¿yny przypo-
mina marsz przez rozleg³e pole minowe, na którym
psychotyczny miner z fantazj¹ godn¹ artysty poroz-
mieszcza³ materia³y wybuchowe wszystkich mo¿li-
wych rodzajów i zasiêgów ra¿enia. Zarówno te, któ-
re wybuchaj¹ natychmiast, jak i te, których zapalnik,
uruchomiony przez nieuwagê st¹paj¹cego, tyka cier-
pliwie, by zdetonowaæ ³adunek tu¿ za naszymi ple-
cami, kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ wszystko jest do-
brze.

Takie w³aœnie porównania nasuwaj¹ siê, gdy co jakiœ
czas dowiadujemy siê z gazet b¹dŸ innych mediów
o tym, ¿e na obozie, podczas zajêæ pozalekcyjnych
lub te¿ w trakcie zorganizowanej przez szko³ê wy-
cieczki, obozu harcerskiego czy rajdu dosz³o do zda-
rzenia, którego efektem by³y obra¿enia uczestnika
przedsiêwziêcia albo jego œmieræ. Ka¿de takie wyda-
rzenie to wspomniana na wstêpie mina, której mecha-
nizm dzia³ania jest za ka¿dym razem nieco inny. Ka¿-
da mo¿liwa reakcja zainteresowanych nim stron
(rodzice, komenda hufca, policja, prokurator) to od-
powiednik si³y ra¿enia. O tym, ¿e jako dru¿ynowi
znajdujemy siê na niebezpiecznym terenie, bez sto-
sownej mapy, orientujemy siê albo wtedy, gdy przyj-
dzie nam zmierzyæ siê ze skutkami wybuchu, albo
wtedy, gdy us³yszymy jego echo z bli¿szego lub dal-
szego s¹siedztwa.

G¹szcz przepisów pañstwowych, przez jakie przycho-
dzi przedzieraæ siê przeciêtnemu dru¿ynowemu, doœæ
skutecznie utrudnia i tak ju¿ nie³atw¹ codziennoœæ in-
struktorsk¹, a ka¿da informacja o tym, ¿e na skutek
jakiegoœ wypadku, który wydarzy³ siê podczas zajêæ
pozalekcyjnych, kolejni rodzice nosz¹ siê z zamiarem
pozwania jakiejœ organizacji (choæ niekoniecznie
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ZHP) o odszkodowanie lub zwrot kosztów leczenia
i rehabilitacji ich pociechy, skutecznie parali¿uje ich
dzia³ania lub co najmniej przyspiesza pojawienie siê
siwych w³osów. Jak bowiem spokojnie spaæ, praco-
waæ czy uczyæ siê, gdy przez ca³y czas mamy œwiado-
moœæ, ¿e gdzieœ w lesie, parku lub harcówce jakiœ za-
stêp w³aœnie ma zbiórkê, na której nas nie ma, by okiem
dru¿ynowego dopilnowaæ wszystkiego, aby by³o bez-
piecznie i ciekawie. W czasach, gdy coraz ³atwiej zo-
staæ pozwanym z b³ahego powodu, trudno jest spo-
kojnie i bez lêku pracowaæ metod¹ harcersk¹, której
podwaliny stanowi miêdzy innymi samodzielna pra-
ca zastêpów czy grup zadaniowych, realizowanie in-
dywidulanych projektów itp. Nigdy bowiem nie ma
gwarancji, ¿e nie zaistnieje jakiœ niefortunny zbieg
okolicznoœci, który zakoñczy siê wypadkiem. Sytu-
acja spo³eczna i prawna, w której obecnie przychodzi
nam pracowaæ, staje siê coraz trudniejsza ze wzglêdu
na rosn¹c¹ œwiadomoœæ prawn¹ rodziców, którzy go-
towi s¹ pozwaæ o odszkodowanie dru¿ynowego czy
te¿ ZHP za wszelkie, nawet najmniejsze niedoci¹gniê-
cia, które mog³y przyczyniæ siê do wypadku, w wyni-
ku którego ich dziecko dozna³o uszczerbku na zdro-
wiu.

Jak wiêc sprawiæ, by prowadzenie dru¿yny mniej przy-
pomina³o marsz przez prawne pole minowe, podczas
którego staramy siê omijaæ zakopane ³adunki, spokoj-
nie czekaj¹ce na nasz b³¹d. Warto byæ m¹drym przed
szkod¹. Przyjrzyjmy siê wiêc sytuacjom, które choæ
s¹ fikcyjne i daleko mniej skomplikowane ni¿ to, co
mo¿e zdarzyæ siê w rzeczywistoœci, mog¹ zawieraæ
kilka znanych nam z harcerskiej praktyki elementów.

PRZYK£AD 1

Jacek ju¿ od liceum interesowa³ siê wspinaczk¹ ska³-
kow¹. Po dostaniu siê na AWF ukoñczy³ kurs wspi-
naczkowy. W œrodowisku uwa¿any by³ za wspina-
cza o du¿ym potencjale, ale te¿ i brawurze. Ze
wzglêdu na to, ¿e by³ bardzo wysportowany, zda-
rza³o mu siê czasami lekcewa¿yæ niektóre zasady
bezpieczeñstwa. Swoj¹ pasjê do wspinania stara³
siê równie¿ zaszczepiæ harcerzom z dru¿yny, któr¹
prowadzi³, organizuj¹c od czasu do czasu zbiórki
z technik linowych lub na œcianie wspinaczkowej.
Na miejsce jednej ze zbiórek Jacek wybra³ odosob-
niony stary wiadukt nad zamkniêt¹ lini¹ kolejow¹,
na którym postanowi³ zorganizowaæ dla dru¿yny tzw.
tyrolkê. Dla podkrêcenia emocji zjazd zosta³ usta-

wiony „nieco bardziej stromo” ni¿ normalnie. Jacek
nie zak³ada³ ¿adnych lin hamuj¹cych, bo koniec zjaz-
du wypada³ na wysokoœci piaszczystej ha³dy, która
w jego przekonaniu by³a wystarczaj¹cym hamulcem.
Kolejni harcerze mknêli w zawrotnym tempie i z pi-
skiem radoœci po tyrolce, na której koñcu pióropusz
piasku ku uciesze pozosta³ych sygnalizowa³, ¿e de-
likwent zary³ w ha³dê, gwa³townie wytracaj¹c prêd-
koœæ. Kiedy zbiórka trwa³a w najlepsze, rozleg³ siê
krzyk. To p³aka³ Micha³, który zje¿d¿a³ jako przed-
ostatni w kolejce. Kiedy Jacek dobieg³ na miejsce,
okaza³o siê, ¿e Micha³ tak niefortunnie u³o¿y³ nogi,
¿e w wyniku zderzenia z ju¿ coraz mocniej ubitym
piaskiem dozna³ z³amania jednej z nich. Pech chcia³,
¿e ch³opak by³ równie¿ napastnikiem w juniorach
miejscowego klubu pi³karskiego i w nadchodz¹cym
tygodniu mia³ jechaæ z dru¿yn¹ na zagraniczny mecz.
Jacek szybko udzieli³ pierwszej pomocy swojemu
harcerzowi i wezwa³ karetkê. Za jakiœ czas otrzyma³
w poczcie wezwanie do zap³aty na rzecz Micha³a
kwoty 10000 z³, która stanowi³a ³¹czn¹ sumê po-
niesionych kosztów leczenia.

PRZYK£AD 2

Komórka Jolki – dru¿ynowej 123 DSH „Gawra” za-
dzwoni³a gdzieœ oko³o po³udnia, kiedy w³aœnie mia-
³a zasi¹œæ z rodzicami do sobotniego obiadu. To, co
us³ysza³a w s³uchawce, zapamiêta³a na d³ugie mie-
si¹ce: „Czy pani wie, co robi¹ pani podopieczni?”.
Kiedy ju¿ ustali³a, ¿e chodzi o harcerzy z jej dru¿yny
i wyduka³a, ¿e jedyny zastêp, który ma dzisiaj zbiór-
kê, powinien przebywaæ w³aœnie w harcówce na
osiedlu, dowiedzia³a siê od swojego rozmówcy, któ-
rym okaza³ siê byæ dzielnicowy, i¿ ch³opacy z zastê-
pu, który wed³ug jej wiedzy mia³ byæ w harcówce,
poszli do pobliskiego parku i tam æwiczyli strzela-
nie z ³uku, podczas którego jeden z harcerzy zosta³
postrzelony w nogê. Po pewnym czasie Jola dosta-
³a pozew od rodziców postrzelonego ch³opca z ¿¹da-
niem zap³aty odszkodowania oraz pokrycia kosztów
leczenia. Na rozprawie powiedzia³a, ¿e nie mog³a
nawet przypuszczaæ, ¿e ch³opcy zorganizuj¹ sobie
takie zajêcia, poniewa¿ – jak wynika³o ze z³o¿onego
jej planu pracy zastêpu – powinni mieæ w tym cza-
sie zbiórkê w harcówce i æwiczyæ m.in. wêz³y. Gdy-
by bowiem wiedzia³a o planach strzelania z ³uku, to
na pewno nie pozwoli³aby na to bez odpowiedniego
zabezpieczenia. S¹d uzna³ racjê Joli i nie uwzglêdni³
pozwu rodziców postrzelonego ch³opaka.
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Skoro zatem czujemy ju¿ na plecach gor¹cy oddech
rodziców naszych harcerzy, œledz¹cych z uwag¹ ka¿-
dy nasz krok, by nas³aæ na nas gwardiê prawników,
którzy uczyni¹ nasz¹ codziennoœæ jeszcze bardziej
intensywn¹ a w rezultacie, nie daj Bo¿e – cenniejsz¹,
warto zorientowaæ siê, jakie¿ to regulacje prawne
mog¹ stanowiæ podstawê do skierowania uprzejme-
go, aczkolwiek zdecydowanego pisma, zawieraj¹ce-
go ¿¹danie zap³aty odszkodowania. Zarówno w jed-
nej, jak i w drugiej sytuacji podstaw¹ do ewentualnego
pozywania nas o zap³atê odszkodowania jest fakt, i¿
jako dru¿ynowi odpowiadamy za w³asne dzia³ania,
w wyniku których ktoœ dozna³ szkody (np. uszczerb-
ku na zdrowiu).

Wynika to z zapisu art. 415 kodeksu cywilnego, który
stanowi, i¿ „kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu szko-
dê, obowi¹zany jest do jej naprawienia”. Istotny jest
tu fakt, ¿e dla przypisania nam odpowiedzialnoœci ko-
nieczne jest ustalenie, ¿e szkoda wyst¹pi³a z naszej
winy. Nadto zachowanie takie musi byæ bezprawne,
czyli obejmowaæ takie dzia³ania, które s¹ niezgodne
z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym wyra¿onym
nie tylko w przepisach ró¿nych ga³êzi prawa, ale tak-
¿e z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

Wina, o której mowa w treœci przywo³anego przepi-
su, na p³aszczyŸnie prawa cywilnego dzieli siê na winê
umyœln¹ i winê nieumyœln¹, nazywan¹ te¿ niedbal-
stwem. Mówi¹c o winie umyœlnej, mamy na myœli ta-
kie nastawienie psychiczne sprawcy, które powoduje,
¿e poprzez dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania chce
on wyrz¹dziæ drugiej osobie szkodê lub co najmniej
œwiadomie godzi siê na to. Natomiast w przypadku
winy nieumyœlnej, czyli tak zwanego niedbalstwa, od-
nosiæ siê bêdziemy do sytuacji, w której sprawca nie
do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci, jakiej winien do³o¿yæ
w konkretnej sytuacji. Dla ustalenia, jak w danej spra-
wie kszta³tuje siê nale¿yta starannoœæ, trzeba odwo-
³aæ siê do wzorca zachowania ka¿dego, kto znajdzie
siê w okreœlonej sytuacji, a w naszym przypadku od-
wo³ywaæ siê bêdziemy do wzorca dru¿ynowego (tj.
przeciêtnego dobrze zorganizowanego instruktora
przestrzegaj¹cego regulacji zwi¹zkowych i zewnêtrz-
nych oraz stosuj¹cego dobre praktyki) lub organiza-
tora zbiórki (tj. instruktora b¹dŸ harcerza – specjali-
sty, który przestrzega zasad bezpieczeñstwa przy
organizacji zbiórki oraz stosuje dobre praktyki).

Dlatego te¿ sytuacja Jacka jest o wiele gorsza od tej,
w której znalaz³a siê Jola, poniewa¿ w pierwszym

przyk³adzie zaniechanie zabezpieczenia koñcówki
zjazdu poprzez zastosowanie systemu hamuj¹cego
pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku z póŸniejszym
wypadkiem i obci¹¿a Jacka jako osobê bezpoœrednio
przygotowuj¹c¹ zjazd, bowiem zlekcewa¿y³ on obiek-
tywne zasady bezpieczeñstwa przy organizacji takie-
go przedsiêwziêcia jak to opisane w przyk³adzie, co
wpisuje siê w pojêcie niedbalstwa, czyli winy nie-
umyœlnej. Tym bardziej, ¿e mia³ mo¿liwoœæ wczeœniej-
szego sprawdzenia bezpieczeñstwa zjazdu – czego nie
uczyni³.

Natomiast w przypadku Joli mo¿liwoœæ pokazania
planu pracy zastêpu stanowi¹cego element dokumen-
tacji dru¿yny, z którego wynika³o co innego ni¿ w rze-
czywistoœci mia³o miejsce, pozwoli³o jej na wykaza-
nie, ¿e brak odpowiedniego nadzoru nad zajêciami
³uczniczymi nie wynika³ z niedbalstwa dru¿ynowej
jako opiekunki, ale by³ efektem niezg³oszonej przez
podopiecznych zmiany, na któr¹ Jola jako dru¿ynowa
nie mog³a zareagowaæ. Jak wynika z historii Joli, cza-
sem wymaganie z ¿elazn¹ konsekwencj¹ planów pra-
cy zastêpów mo¿e mieæ nie tylko istotne znaczenie
metodyczne, ale równie¿ i prawne.

Harcerska codziennoœæ jest oczywiœcie daleko bardziej
barwna ni¿ opisane przyk³ady, a kreatywnoœæ naszych
podopiecznych do tworzenia coraz to nowych sytu-
acji zagro¿enia wrêcz przys³owiowa. Wiadomo, ¿e
istot¹ pracy dru¿yn harcerskich jest system zastêpo-
wy, gdzie niepe³noletni zastêpowy niejako opiekuje
siê swoimi niepe³noletnimi kolegami. St¹d te¿ obec-
noœæ na zbiórkach pe³noletniego opiekuna jest ogra-
niczona. Sytuacjê w pewien sposób mo¿e rozwi¹zaæ
podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego ka¿-
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dego harcerza przy zgodzie na przynale¿noœæ do ZHP
oœwiadczenia, ¿e s¹ œwiadomi tego, i¿ czêœæ zbiórek
mo¿e byæ prowadzona bez udzia³u osoby pe³noletniej.
Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e ¿adne z takich oœwiadczeñ
nie wy³¹cza odpowiedzialnoœci dru¿ynowego z uwa-
gi na jego zawinione dzia³anie, polegaj¹ce np. na ca³-
kowitym zaniechaniu nadzoru nad realizowanymi zbiór-
kami przez poszczególne zastêpy, grupy zadaniowe itp.
Oœwiadczenie takie, aby by³o skuteczne, stopniem swo-
jego skomplikowania przypomina³oby umowê o kre-
dyt. Musia³oby bowiem obejmowaæ szczegó³owo opi-
sane sytuacje, na uczestniczenie w których rodzice
harcerza wyra¿aj¹ zgodê. Co wiêcej, musia³oby zawie-
raæ równie¿ zapis o tym, ¿e rodzice s¹ œwiadomi, i¿ w
trakcie zbiórek mo¿e byæ realizowany taki program,
który poprzez stopieñ jego specjalizacji mo¿e poten-
cjalnie zagra¿aæ ¿yciu i zdrowiu ich dzieci. Przy ta-
kim zapisie w¹tpliwe jest, by jakikolwiek rodzic ocho-
czo podpisa³ podobny dokument.

Ale trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e ¿adne oœwiadczenie
rodziców nie bêdzie wystarczaj¹c¹ ochron¹ w przy-
padku lekkomyœlnoœci, niedbalstwa, brawury i lekce-
wa¿enia zasad bezpieczeñstwa przez osoby prowadz¹-
ce zbiórki. Je¿eli bowiem w toku sprawy wyjdzie, ¿e
np. zaplanowane w pracy zastêpu i prowadzone przez
niepe³noletniego zastêpowego b¹dŸ przybocznego
zajêcia ze strzelania z ³uku nie zosta³y w³aœciwie za-
bezpieczone (wyznaczony tor ³uczniczy, strefa bez-
pieczeñstwa, odpowiednio ustawiona tarcza gwaran-
tuj¹ca, ¿e niecelne strza³y nie trafi¹ kogoœ stoj¹cego
b¹dŸ przechodz¹cego za ni¹ itp.), a osoby przed przy-
st¹pieniem do zajêæ nie zosta³y przeszkolone z zasad
bezpieczeñstwa i w dodatku zajêcia prowadzone by³y
przez osobê bez odpowiedniego przeszkolenia, skut-

kiem czego dosz³o do wyg³upów, nieodpowiedzial-
nych zachowañ lub zwyk³ego nieszczêœliwego wypad-
ku, to i tak mimo podpisanego wczeœniej oœwiadcze-
nia ewentualny pozew przeciwko dru¿ynowemu lub
samemu ZHP z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿e
byæ wygrany przez powoda. W przypadku ewentual-
nych urazów i koniecznoœci ponoszenia kosztów le-
czenia oraz potencjalnej rehabilitacji ¿aden z rodzi-
ców nie bêdzie mia³ skrupu³ów, by poci¹gn¹æ osoby
odpowiedzialne za ca³y stan rzeczy do ponoszenia
kosztów. Kiedy sprawa stanie przed s¹dem, doœæ s³a-
bym argumentem bêdzie niepowtarzalnoœæ i innowa-
cyjnoœæ wychowawcza metody harcerskiej oparta na
samodzielnoœci grup m³odzie¿y, kierowanych przez
wy³onionego z ich grona lidera. S¹d bêdzie zajmowa³
siê tylko prozaiczn¹ stron¹ organizacji dzia³ania dru-
¿yny i tym, dlaczego nie by³o odpowiedniego nadzo-
ru. Czy zatem oœwiadczenia, o których by³a mowa, nie
maj¹ sensu? Niekoniecznie. S¹ w pewnym sensie za-
bezpieczeniem przed ogólnym zarzutem braku nadzoru
osoby doros³ej nad funkcjonowaniem poszczególnych
czêœci dru¿yny. Stanowi¹ równie¿ czyteln¹ informacjê
o tym, w jakim systemie (m.in. bez pe³noletniego opie-
kuna) mog¹ odbywaæ siê zbiórki.

Odpowiedzialnoœæ cywilna, przejawiaj¹ca siê przede
wszystkim w ewentualnej koniecznoœci wyp³aty od-
szkodowania, jest zapewne wysoce bolesna dla tego,
kto ma zap³aciæ. Pozostaje jednak równie¿ kwestia
odpowiedzialnoœci karnej za zaistnia³e zdarzenie, któ-
ra choæ zdaje siê ³atwiejsza do ustalenia (odpowiada
ten, czyje dzia³anie b¹dŸ zaniechanie by³o bezpoœred-
nio zwi¹zane z zaistnieniem zdarzenia rodz¹cego od-
powiedzialnoœæ karn¹) ma charakter niemniej bole-
sny, gdy cz³owiek figuruje w Krajowym Rejestrze
Karnym, który to zapis dla osób uprawiaj¹cych nie-
które zawody, np. nauczycieli, mo¿e oznaczaæ ko-
niecznoœæ znalezienia sobie nowej pracy. O tym, jak
sprawy mog¹ siê potoczyæ, gdy na horyzoncie poja-
wi¹ siê policja i prokuratura, mo¿ecie przeczytaæ
w podrêczniku wydanym przez Zespó³ Wêdrowniczy
GK ZHP.

Przebijaj¹c siê dalej przez nasze pole minowe trzeba
równie¿ pamiêtaæ, ¿e jako dru¿yna – bêd¹c czêœci¹
wiêkszej ca³oœci, jak¹ jest ZHP – gromadzimy i prze-
twarzamy w naszych rejestrach, np. ksi¹¿kach pracy
dru¿yn oraz oczywiœcie w systemie spisowym, dane
osobowe naszych harcerzy, które podlegaj¹ ochronie
na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych. Dla-
tego te¿ konieczne jest, aby rodzice harcerzy wyrazili
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na piœmie zgodê na przetwarzanie i gromadzenie da-
nych. W oœwiadczeniu tym rodzic powinien wskazaæ,
¿e wie, dla jakich celów dane s¹ przetwarzane, ¿e zo-
sta³ poinformowany o mo¿liwoœci uzyskania wgl¹du
do nich oraz o prawie do ich zmiany b¹dŸ usuniêcia.
Oœwiadczenie powinno zawieraæ równie¿ informacjê,
kto jest administratorem tych danych. Czêsto kwestia
ta jest lekcewa¿ona przez dru¿ynowych, a paradok-
salnie – w razie niedope³nienia formalnoœci zwi¹za-
nych choæby z wy¿ej wspomnian¹ zgod¹ na przetwa-
rzanie danych – mo¿e dojœæ w przypadku rodziców
trzymaj¹cych siê mocno litery prawa do powa¿nych
nieprzyjemnoœci.

Stawiaj¹c kolejny ostro¿ny krok, stajemy przed doœæ
powszechnym w dobie portali spo³ecznoœciowych oraz
coraz bardziej powszechnej tendencji do udostêpnia-
nia w sieci ró¿nego rodzaju multimediów, które b¹dŸ
to dokumentuj¹ nasz¹ harcersk¹ pracê, b¹dŸ to maj¹
zachêciæ kolejne osoby do wst¹pienia w nasze szere-
gi. Niestety, okres naiwnej wiary w to, ¿e harcerstwo
funkcjonuje w spo³eczeñstwie na specjalnych zasa-
dach, opartych o filary zaufania spo³ecznego, w obec-
nej rzeczywistoœci, gdzie niemal wszystko, co publicz-
ne, mo¿e stanowiæ towar, ju¿ dawno siê zakoñczy³.
Tak wiêc coraz czêœciej przychodzi siê nam zmagaæ
z problemem dotycz¹cym publikacji wizerunku w sie-
ci. Dopóki bowiem zdjêcia z obozu wêdrownego dru-
¿yny kr¹¿y³y w zamkniêtym krêgu jej cz³onków i naj-
bli¿szej rodziny, nikt nie zastanawia³ siê nad tym, kto
je mo¿e zobaczyæ i jak je wykorzystaæ. Teraz, gdy
³atwo jest wrzuciæ film na YouTube b¹dŸ zdjêcia do
galerii Picasa tudzie¿ na profil dru¿yny na Facebook-
u, coraz czêœciej pojawiaj¹ siê g³osy i harcerzy, i rodzi-
ców, którzy nie ¿ycz¹ sobie publikacji ich wizerunku,
b¹dŸ nawet oczekuj¹ gratyfikacji finansowej za udzie-
lenie zgody na publikacjê. Jak wiêc rozbroiæ tê bombê,
gdy chcemy po prostu pokazaæ kilkanaœcie zdjêæ i fil-
mik z obozu, aby inni widzieli, ¿e warto byæ harce-
rzem? Czy wystarczy np. posiadaæ zgodê ka¿dego
cz³onka dru¿yny lub jego rodzica, obejmuj¹c¹ wszel-
kie sposoby i miejsca publikacji potencjalnych zdjêæ
i nagrañ audio-video z udzia³em harcerza, czy te¿ zgo-
dê tak¹ odbieraæ do ka¿dego konkretnego zdjêcia?

PRZYK£AD 3

Na profilu 23 DW „Knieja” zamieszczono galeriê
zdjêæ z ostatniego obozu wêdrownego oraz cztery
filmiki z YouTube, na których widaæ by³o, jak ca³a

dru¿yna dzielnie maszeruje kolumn¹ gdzieœ na gór-
skim szlaku, bierze udzia³ w ogniobraniu w trakcie
Wêdrowniczej Watry oraz apelu koñcz¹cym tê im-
prezê, podczas którego „Knieja” otrzyma³a tytu³ Pri-
mus Inter Pares. Po dwóch tygodniach od zamiesz-
czenia materia³ów do hufca wp³ynê³o pismo
adresowane do dru¿ynowego „Kniei”, w którym ro-
dzic jednej z harcerek domaga siê usuniêcia zdjêæ
jego córki z profilu dru¿yny oraz filmów, wobec braku
zgody na publikacjê jej wizerunku.

Czy rodzic harcerki mia³ racjê? Po czêœci tak. Kwe-
stie publikacji wizerunku i jego ochrony zosta³y ure-
gulowane w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest
Kodeks cywilny w art. 23 i art. 24. Pierwszy stanowi,
¿e m.in. wizerunek uznany jest za dobro osobiste cz³o-
wieka podlegaj¹ce ochronie, natomiast drugi wska-
zuje sposoby, jakimi dobra osobiste, a w tym i wize-
runek, mog¹ byæ chronione.

Natomiast zasady jego rozpowszechniania reguluj¹
przepisy Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych, a w szczególnoœci art. 81
ust. 1 tej¿e ustawy, który konstytuuje zasadê, w myœl
której rozpowszechnianie czyjegoœ wizerunku w ka¿-
dym przypadku wymaga zgody osoby na nim przed-
stawionej. Chyba ¿e osoba taka, nie uczyniwszy wy-
raŸnego zastrze¿enia co do braku zgody na publikacjê,
otrzyma³a umówion¹ zap³atê za pozowanie.

Ten sam artyku³ w ustêpie 2. wskazuje na dwie oko-
licznoœci, kiedy nie jest wymagana zgoda na rozpo-
wszechnianie wizerunku, tj.:
– gdy mamy do czynienia z wizerunkiem osoby po-

wszechnie znanej, je¿eli wizerunek wykonano
w zwi¹zku z pe³nieniem przez ni¹ funkcji publicz-
nych, w szczególnoœci politycznych, spo³ecznych,
zawodowych;

– w przypadku osoby stanowi¹cej jedynie szczegó³
ca³oœci, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, pu-
bliczna impreza.

Odnosz¹c zatem zapisy art. 81 Ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych do naszego przyk³adu, za-
stanowiæ siê nale¿y nad rozumieniem tego, czym jest
bycie szczegó³em ca³oœci takiej jak zgromadzenia i kra-
jobraz czy publiczna impreza. Zapewne oceny pod tym
k¹tem trzeba bêdzie dokonywaæ za ka¿dym razem, kie-
dy bêdziemy publikowali jakieœ zdjêcie lub film w sie-
ci. W sytuacji wynikaj¹cej z przyk³adu nale¿a³oby uzy-
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skaæ zgodê na publikacjê zdjêæ, gdzie bohaterka znaj-
duje siê b¹dŸ sama, b¹dŸ na zbli¿eniu w dwu-trzyoso-
bowej grupie, natomiast w przypadku filmów, gdzie
dziewczyna jest czêœci¹ wiêkszej ca³oœci, tj. kolumny
pieszej przemieszczaj¹cej siê szlakiem lub uczestnicz¹-
cej w apelu, czyli imprezie publicznej, zgoda taka nie
jest potrzebna. St¹d te¿ odebranie ogólnej zgody ro-
dzica na publikacjê wizerunku harcerza w okreœlonych
formach bêdzie dzia³aniem, które znacznie u³atwi funk-
cjonowanie dru¿yny i jej sieciowych odpowiedników,
zaoszczêdzaj¹c dru¿ynowemu bólu g³owy.

Jako propozycjê treœci takiego oœwiadczenia, któr¹
warto wzi¹æ pod rozwagê przy tworzeniu w³asnej, mo¿-
na wskazaæ rozwi¹zanie, jakie przedstawi³a podczas
dyskusji na liœcie dyskusyjnej „Czuwaj” hm. Barbara
Wojtaszek:

Wyra¿amy równie¿ zgodê na publikacjê zdjêæ
i nagrañ filmowych o treœciach harcerskich,
z udzia³em naszej córki, w galeriach interneto-
wych, na portalu YouTube oraz w prasie lokalnej
– za ka¿dym razem link do galerii czy te¿ nagra-
nia bêdzie przesy³any e-mailem do harcerki i ka¿-
de zdjêcie czy filmik bêd¹ w razie potrzeby usu-
wane na ¿¹danie harcerki lub jej rodziców.

PRZYK£AD 4

„Rajd Piastowski” by³ dla 44 DSH „Paczinga” jed-
nym z najwa¿niejszych wydarzeñ w trakcie roku har-
cerskiego. W „Paczindze” w³aœnie zmieni³ siê dru-
¿ynowy. Mateusza, który wyprowadzi³ siê do innego
miasta, zast¹pi³ Zbyszek – œwie¿o upieczony prze-
wodnik. To by³ jego pierwszy „Piastuch” jako instruk-
tora i dru¿ynowego. Tu¿ przed rajdem by³o sporo
pracy, bo po wrzeœniowej akcji rekrutacyjnej przy-
sz³o sporo nowych harcerzy i trzeba by³o ich wpro-
wadziæ do dru¿yny. W czasie rajdu wszystko sz³o
œwietnie. Zajêli nawet 4 miejsce, co jak na ekipê z³o-
¿on¹ w wiêkszoœci ze œwie¿ego narybku by³o suk-
cesem. Zbyszek mia³ tylko ci¹g³y k³opot z Julkiem,
który oœwiadczy³ ju¿ na samym starcie, ¿e dosta³
od taty na wyjazd komórkê z GPS-em i na pewno
nigdzie siê nie zgubi¹, bo on – Julek ma takie mapy,
¿e jest na nich wszystko. Ch³opiec nie zareagowa³
na proœbê Zbyszka, aby schowa³ telefon do plecaka
w bezpieczn¹ kieszeñ lub da³ go dru¿ynowemu na
przechowanie na czas rajdu. Julek ci¹gle biega³ z ko-

mórk¹, pokazuj¹c ch³opakom, jak fantastycznie dzia-
³a ten GPS. M³ody dru¿ynowy w koñcu odpuœci³
i skupi³ siê na rajdzie i prowadzeniu dru¿yny na im-
prezie. Trzy dni po powrocie do Zbyszka zadzwoni³
ojciec Julka z pretensjami, ¿e syn zgubi³ na rajdzie
drogi telefon komórkowy i Zbyszek jako opiekun
bêdzie p³aci³ odszkodowanie za utracony sprzêt, je-
¿eli nie zrobi wszystkiego, ¿eby odnaleŸæ aparat.
M³ody dru¿ynowy powa¿nie siê przestraszy³, bo jako
student I roku mia³ doœæ skromne dochody, przy
których ¿¹dana przez jego rozmówcê kwota 2500 z³
stanowi³a niemal kwartalny przychód.

Powy¿sz¹ historiê mo¿emy potraktowaæ jako jedn¹
z tych min, które sami zabieramy sobie do plecaka.
Je¿eli jednak bêdziemy pamiêtali o kilku podstawo-
wych zasadach, to niebezpieczeñstwo „wybuchu” jest
równe niemal zeru. Zabieranie przez harcerzy na wy-
jazdy bardzo wartoœciowych rzeczy jest w miarê bo-
gacenia siê spo³eczeñstwa coraz bardziej pal¹cym pro-
blemem. Z jednej strony rodzice harcerzy powierzaj¹
im drogie gad¿ety w postaci aparatów cyfrowych, te-
lefonów komórkowych czy choæby bi¿uterii (³añcusz-
ki, kolczyki itp.). Z drugiej zaœ dru¿ynowi, którzy nie
daj¹ jasnego przekazu, ¿e oczywiœcie wszystko jest dla
ludzi, tylko ¿e w specyficznych warunkach rajdowych
doœæ ³atwo mo¿na zostawiæ jak¹œ rzecz w miejscu noc-
legu lub postoju. Skoro pewien proporcowy zapomnia³
o proporcu, wysiadaj¹c z poci¹gu, to co dopiero pa-
miêtaæ o niewielkiej komórce lub aparacie.

Wróæmy jednak do Zbyszka i jego problemu za 2500
z³, który w przypadku ewentualnego pozwu o zap³atê
by³by rozstrzygany na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego, a w szczególnoœci przepisów dotycz¹cych
niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹-
zañ przez niewywi¹zanie siê lub nienale¿yte wywi¹-
zanie siê ze zobowi¹zania w przypadku wziêcia rze-
czy na przechowanie. Tak wiêc aby mo¿na by³o
przypisaæ Zbyszkowi jak¹kolwiek odpowiedzialnoœæ
za utracony przez Julka telefon, najpierw koniecznym
by³oby ustalenie, ¿e pomiêdzy Zbyszkiem jako dru-
¿ynowym a ojcem Julka zawarta zosta³a ustnie b¹dŸ
pisemnie umowa przechowania telefonu na czas raj-
du. Umowa taka zosta³aby zawarta np. z chwil¹, gdy-
by ojciec Julka poprosi³ Zbyszka o przechowanie te-
lefonu na okres rajdu i Zbyszek zgodzi³by siê na to.
Przyjrzyjmy siê trzem przepisom Kodeksu Cywilne-
go, które w tej sytuacji bêd¹ mia³y zastosowanie przede
wszystkim:
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art. 835. Przez umowê przechowania przecho-
wawca zobowi¹zuje siê zachowaæ w stanie nie-
pogorszonym rzecz ruchom¹ oddan¹ mu na prze-
chowanie.

art. 837. Przechowawca powinien przechowywaæ
rzecz w taki sposób, do jakiego siê zobowi¹za³,
a w braku umowy w tym wzglêdzie, w taki spo-
sób, jaki wynika z w³aœciwoœci przechowywanej
rzeczy i okolicznoœci.

art. 841. Je¿eli przechowawca, bez zgody sk³a-
daj¹cego i bez koniecznej potrzeby, u¿ywa
rzeczy albo zmienia miejsce lub sposób jej
przechowywania albo je¿eli oddaje rzecz na
przechowanie innej osobie, jest on odpowie-
dzialny tak¿e za przypadkow¹ utratê lub uszko-
dzenie rzeczy, które by w przeciwnym razie nie
nast¹pi³o.

Jak widaæ z przytoczonych przepisów, aby móc mó-
wiæ o jakimkolwiek zobowi¹zaniu wynikaj¹cym
z przyjêcia rzeczy na przechowanie, musz¹ zaistnieæ
wynikaj¹ce z nich okolicznoœci, czyli:
1. Musi byæ zawarta umowa przechowania.
2. Strony umowy musz¹ ustaliæ sposób, w jaki bêdzie

rzecz przechowywana (np. skrzynia depozytu obo-
zowego).

3. Odpowiedzialnoœæ za przypadkowe utracenie rze-
czy nast¹pi jedynie wtedy, gdy wyst¹pi¹ konkretne
wskazane w przepisie okolicznoœci.

W przypadku Zbyszka sprawa jest o tyle dla niego
pozytywna, ¿e o telefonie dowiedzia³ siê dopiero po
rozpoczêciu imprezy i nie przyjmowa³ na siebie ¿ad-
nego zobowi¹zania do sprawowania nad nim pieczy.
Tak wiêc nie mo¿e byæ obci¹¿ony kosztami lekkomyœl-
noœci rodzica. Tak bêdzie w ka¿dym innym przypad-
ku, gdy dru¿ynowy czy te¿ opiekun grupy nie weŸmie
na siebie odpowiedzialnoœci za wartoœciowe rzeczy
podopiecznych. Nie mo¿na bowiem czyniæ zarzutu ko-
mukolwiek za nieupilnowanie rzeczy, które nie znaj-
dowa³y siê pod jego rzeczywist¹ piecz¹. W takiej sy-
tuacji z pomoc¹ przychodzi po raz kolejny nasz
niedu¿y dokumencik zatytu³owany „oœwiadczenie”,
który dla spokoju Zbyszka powinni podpisaæ rodzice
wysy³aj¹cy dzieci na obóz, rajd czy biwak, z którego
bêdzie wynikaæ, i¿ dru¿ynowy nie bierze odpowie-
dzialnoœci za zagubienie przez harcerza przedmiotów

wartoœciowych w przypadku braku informacji ze stro-
ny rodziców o przekazaniu harcerzowi takiej rzeczy
i nieprzekazania jej dru¿ynowemu do depozytu. Co
do posiadania przez harcerzy wartoœciowych przed-
miotów na zbiórkach, to kwestiê tê mo¿na uregulo-
waæ poprzez z³o¿enie przez rodziców oœwiadczenia
przy wyra¿aniu zgody na udzia³ dziecka w dru¿ynie
harcerskiej. Oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie,
aby oœwiadczenie dotycz¹ce zbiórek oraz wyjazdów
by³o sk³adane przy wyra¿aniu wspomnianej wczeœniej
zgody. Oœwiadczenie takie mog³oby mieæ na przyk³ad
tak¹ treœæ:

Oœwiadczamy, ¿e przyjmujemy do wiadomoœci,
i¿ dru¿ynowy oraz kadra 44 DSH „Paczinga”
nie bierze odpowiedzialnoœci za przedmioty war-
toœciowe zabrane przez naszego syna / nasz¹
córkê (imiê i nazwisko) na wyjazdy dru¿yny, o ile
nie zosta³y one przekazane wczeœniej dru¿yno-
wemu do depozytu. Ponadto przyjmujemy do
wiadomoœci, i¿ dru¿ynowy oraz kadra 44 DSH
„Paczinga” wobec braku mo¿liwoœci zorgani-
zowania depozytu w zwi¹zku ze specyfik¹ sto-
sowanych form pracy harcerskiej nie bierze od-
powiedzialnoœci za przedmioty wartoœciowe
posiadane przez naszego syna / nasz¹ córkê pod-
czas organizowanych w ramach 44 DSH „Pa-
czinga” zbiórek.

Przekazuj¹c powy¿sz¹ propozycjê, uczyniæ muszê
jednak zastrze¿enie, ¿e tekst ten nale¿y traktowaæ bar-
dziej jako punkt wyjœcia ni¿ ostateczny wzór, a to z po-
wodu specyfiki poszczególnych dru¿yn i œrodowisk,
co mo¿e wp³yn¹æ na jego ewentualne rozszerzenie lub

Nie mo¿na
czyniæ zarzutu
komukolwiek
za nieupilno-
wanie rzeczy,

które nie
znajdowa³y siê

pod jego
rzeczywist¹

piecz¹!
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zawê¿enie. W tym miejscu chcia³bym równie¿ nama-
wiaæ was, drodzy czytelnicy, do tego, aby jednak
w miarê mo¿liwoœci redukowaæ w pracy dru¿yny licz-
bê sk³adanych przez rodziców oœwiadczeñ, na rzecz
pracy nad ich œwiadomoœci¹, aby rozumieli, ¿e w g³ê-
bokim lesie, gdzie jedynym Ÿród³em pr¹du s¹ baterie
R20 albo przygodne wy³adowanie elektryczne w po-
staci pioruna (choæ nie polecam), wyposa¿anie harce-
rzy w drogie smartfony z dostêpem do Internetu, które
trzeba ³adowaæ co dwa dni, jest co najmniej chybione.
Tak samo jak dawanie jakichkolwiek innych drogich
przedmiotów, które w zwi¹zku z naturalnym harmidrem
panuj¹cym na obozie mog¹ po prostu „zagin¹æ w ak-
cji”, poprzez np. wypadniêcie z kieszeni podczas bie-
gu terenowego lub alarmu mundurowego.

Je¿eli dojdzie jednak do przyjêcia rzeczy na przecho-
wanie, pamiêtajcie, ¿e od tego momentu ci¹¿y na was
odpowiedzialnoœæ za ewentualne niewykonanie lub
nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania. Kwestiê t¹ re-
guluj¹ w podstawowym zakresie przepisy art. 471 i art.
472 Kodeksu cywilnego:

Art. 471. D³u¿nik obowi¹zany jest do naprawie-
nia szkody wynik³ej z niewykonania lub niena-
le¿ytego wykonania zobowi¹zania, chyba ¿e nie-
wykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest
nastêpstwem okolicznoœci, za które d³u¿nik od-
powiedzialnoœci nie ponosi.
Art. 472. Je¿eli ze szczególnego przepisu usta-
wy albo z czynnoœci prawnej nie wynika nic in-
nego, d³u¿nik odpowiedzialny jest za niezacho-
wanie nale¿ytej starannoœci.

Dla lepszej ilustracji, czym mo¿e byæ w przypadku
umowy przechowania niezachowanie nale¿ytej staran-
noœci, przyjrzyjmy siê poni¿szemu bardzo uproszczo-
nemu przyk³adowi:

PRZYK£AD 5

Miko³aj jako dru¿ynowy by³ odpowiedzialny za skrzy-
niê pe³ni¹c¹ funkcjê depozytu obozowego, w którym
zosta³y z³o¿one miêdzy innymi telefony komórkowe
uczestników obozu. Skrzynia sta³a w kadrówce ca³y
czas otwarta, bo Miko³aj zapodzia³ gdzieœ klucz. Kie-
dy organizowano ognisko z udzia³em leœniczego,
skrzyni u¿yto jako siedziska dla szacownego goœcia.
W wyniku zamieszania po zakoñczeniu ogniska Mi-
ko³aj nie wyda³ nikomu polecenia odstawienia skrzy-
ni do kadrówki, a sam poszed³ odprowadziæ leœni-
czego. Dopiero rano zorientowa³ siê, ¿e skrzyni nie
ma w namiocie. Pobieg³ wiêc na miejsce ogniskowe,
gdzie zobaczy³, ¿e stoi otwarta i pusta. Czêœæ rodzi-
ców w póŸniejszym czasie uda³o siê udobruchaæ, ale
czêœæ za¿¹da³a od Miko³aja zwrotu pieniêdzy za utra-
cone w wyniku jego lekkomyœlnoœci telefony.

Rodzice z powy¿szego przyk³adu mieli s³uszne pre-
tensje do Miko³aja, poniewa¿ jego dzia³anie jako prze-
chowawcy nosi³o znamiona niezachowania nale¿ytej
starannoœci. Z uwagi na to, ¿e niniejszy tekst nie pre-
tenduje do miana harcerskiego komentarza do Kodek-
su Cywilnego, a tak¿e w trosce o was, Drodzy Czytel-
nicy, byœcie nie uwiêdli z nudów, czytaj¹c prawnicze
wywody, wszystkich czuj¹cych pal¹c¹ potrzebê pil-
niejszego zg³êbienia meandrów prawa zobowi¹zañ
odsy³am do odpowiednich klasycznych komentarzy
powy¿szych przepisów, gdzie bêdzie siê mo¿na wrêcz
wytarzaæ w prawniczym ¿argonie, badaj¹c chocia¿by
regulacje dotycz¹ce nienale¿ytego wykonania zobo-
wi¹zania. Tak wiêc choæ oœwiadczenia odbierane od
rodziców nie za³atwiaj¹ wszystkich rozterek prawnych
zwi¹zanych z prowadzeniem dru¿yny, to stwierdziæ
nale¿y, i¿ s¹ dobrym sposobem na ich zmniejszenie.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ¿adne oœwiadczenie nie
zast¹pi zdrowego rozs¹dku i odpowiedzialnoœci
w dzia³aniu!
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