
 

 

                         REGULAMIN KORZYSTANIA Z MAGAZYNU  

                                       SZCZEPU PIKUJĄCEGO ORŁA 

 

I Postanowienia ogólne:  

 

1) Wszystkie przedmioty znajdujące się w magazynach Szczepu nazywane są dalej sprzętem. 

 

2) Szczep korzysta z dwóch magazynów zlokalizowanych w SP 33: 

     a) małego magazynu – głównie drobny sprzęt biwakowy  

     b) dużego magazynu – głównie większy sprzęt obozowy 

     c) dodatkowo magazynowane są koszulki oraz spodnie SPO, które również stanowią sprzęt szczepu 

 

3) Osobą odpowiedzialną za stan sprzętu w magazynach jest kwatermistrz szczepu, lub z-ca 

komendanta szczepu ds. kwatermistrzowskich. 

 

4) Ze sprzętu szczepu mogą korzystać: instruktorzy szczepu, harcerze szczepu. 

 

5) Dodatkowo sprzęt może być użyczany instruktorom ZHP spoza szczepu oraz pełnoletnim osobom 

cywilnym tylko za zgodą Komendanta Szczepu według indywidualnych ustaleń. 

 

6) Wszystkie osoby wymienione w punkcie 4 i 5 dalej są zwane odpowiednio pożyczającymi bądź 

oddającymi. 

 

7) Osobami odpowiedzialnymi za stan sprzętu podczas biwaków drużyn (pow.24h) jest pożyczający - 

komendant biwaku (od momentu opuszczenia magazynu przez sprzęt) 

 

8) Osobami odpowiedzialnymi za stan sprzętu podczas biwaków/rajdów szczepu/hufca/chorągwi/ 

imprez ogólnopolskich i zagranicznych/form szkoleniowych i innych (pow.24h) jest pożyczający – 

drużynowy*
1
 (od momentu opuszczenia magazynu przez sprzęt) 

 

9) Osobami odpowiedzialnymi za stan sprzętu podczas 1 dniowych zbiórek (do 24h) jest pożyczający 

– drużynowy*
2
 (od momentu opuszczenia magazynu przez sprzęt) 

 

10) Osobami odpowiedzialnymi za stan sprzętu podczas obozu jest komendant obozu (sprzęt na 

zgrupowaniu)  oraz właściwy komendant podobozu (sprzęt na podobozie) (od momentu opuszczenia 

magazynu przez sprzęt) 

 

                                                           
1
 * bez względu na wiek drużynowego 

2
 * bez względu na wiek drużynowego 



 

 

 

11. Osobami odpowiedzialnymi za stan sprzętu podczas użyczania go instruktorom ZHP spoza 

szczepu oraz pełnoletnim osobom cywilnym są pożyczający. (od momentu opuszczenia magazynu 

przez sprzęt). 

 

12. W przypadku użyczania sprzętu o wartości powyżej 1000 zł wymaga akceptacji Komendanta 

Szczepu. 

 

13. Osobami wydającymi oraz odbierającymi sprzęt z magazynu są: 

    a) z małego magazynu – magazynier  szczepu, kwatermistrz szczepu, lub z-ca komendanta szczepu  

        ds. kwatermistrzowskich,  

    b) z dużego magazynu – kwatermistrz szczepu, lub z-ca komendanta szczepu  

        ds. kwatermistrzowskich,  

    c) koszulki oraz spodnie SPO – magazynier szczepu,  kwatermistrz szczepu, lub z-ca komendanta    

        szczepu ds. kwatermistrzowskich,  

Dalej są oni nazywani odpowiednio wydającymi oraz odbierającymi sprzęt. 

 

II Wypożyczanie sprzętu: 

 

1) W celu wypożyczenia sprzętu należy skontaktować się 7 dni wcześniej z odpowiednim wydającym 

sprzęt (magazynier  szczepu, kwatermistrz szczepu, lub z-ca komendanta szczepu ds. 

kwatermistrzowskich) i przedstawić kompletną listę pożyczanego sprzętu (zał. 1) 

 

2) W przypadku kontaktu droga mailową należy również 7 dni wcześniej powiadomić telefonicznie 

odpowiedniego wydającego sprzęt, tak aby potwierdził nam on dostępność danego sprzętu, oraz 

umówić się na pasujący mu dzień kiedy sprzęt może wydać. 

 

3) Na miejscu pożyczający wypełnia listę sprzętu ( w 2 egzemplarzach – 1 zostaje w magazynie) 

odpowiedniemu wydającemu, oraz podpisuje ją.  

 

4) Pożyczający wpisuje na liście pożyczanego sprzętu datę oddania sprzętu, przy czym nie może ona 

przekraczać 7 dni do zakończenia używania sprzętu. 

 

5) Sugerowane jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu zarówno przez wydającego jak i 

pożyczającego. 

 

6) Pożyczający sprzęt ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

 



 

 

III Eksploatacja pożyczanego sprzętu: 

 

1) Nie wolno użyczać sprzętu osobom trzecim. 

2) Nie wolno korzystać ze sprzętu w celach zarobkowych. 

3) Nie wolno korzystać ze sprzętu niewłaściwie z jego przeznaczeniem. 

4) Nie wolno korzystać ze sprzętu, który został uszkodzony podczas użyczenia. 

 

IV Zwrot pożyczonego sprzętu: 

 

1) W celu zwrotu sprzętu należy skontaktować się 3 dni przed deklarowaną datą oddania sprzętu z 

odpowiednim odbierającym sprzęt (magazynier  szczepu, kwatermistrz szczepu, lub z-ca komendanta 

szczepu ds. kwatermistrzowskich) i przedstawić kompletną listę oddawanego sprzętu (zał. 1) 

 

2) W przypadku kontaktu droga mailową należy również 3 dni wcześniej powiadomić telefonicznie 

odpowiedniego odbierającego sprzęt i umówić się na pasujący mu dzień kiedy sprzęt może odebrać. 

 

3) Na miejscu odbierający  sprawdza listę oddawanego sprzętu,  zgodność pozycji i liczbę.   

 

4) Obowiązkowo sprawdzany jest stan techniczny sprzętu zarówno przez odbierającego jak i 

oddającego.  

 

5) W przypadku stwierdzenia przez odbierającego uszkodzenia sprzętu, braku kompletu elementów, 

stanu pogarszającego właściwości sprzętu, stanu nienadającego się do magazynowania oddający 

zostanie poinformowany o: 

a) konieczności pokrycia kosztów naprawy przez odpowiedzialnego w danej sytuacji pożyczającego 

b) konieczności pokrycia zakupu brakujących elementów przez odpowiedzialnego w danej sytuacji 

pożyczającego  

c) konieczności pokrycia kosztów powrotu sprzętu do stanu, gdy opuszczał on magazyn przez 

odpowiedzialnego w danej sytuacji pożyczającego 

d) braku możliwości oddania sprzętu do magazynu i konieczności niezwłocznego doprowadzenia 

sprzętu  do stanu nadającego się do dalszego magazynowania przez odpowiedzialnego w danej 

sytuacji pożyczającego. Ta sytuacja wymaga ponownego umówienia się na oddanie sprzętu. 

 

V Postanowienia końcowe  

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komendant Szczepu, oraz członkowie Rady Szczepu.  

2. Zmiany dokonywane w Regulaminie Korzystania z Magazynu Szczepu Pikującego Orła 

przyjmowane są przez Radę Szczepu.  

3. Członkowie Szczepu zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu, a drużynowych 

zobowiązuje się do zapoznania członków drużyn i gromad z powyższym Regulaminem.  


