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 REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ  
 
Celem służby wartowniczej jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia wspólnego i osobistego osób 
przebywających na strzeżonym terenie. Służba wartownicza może też mieć charakter honorowy. 
Z wychowawczego punktu widzenia pełnienie służby wartowniczej przyczynia się do rozwoju 
takich cech, jak: odpowiedzialność, wytrwałość, odwaga, spostrzegawczość.  
 
I. Postanowienia Ogólne  
1. Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo.  
 
2. Funkcję instruktora służbowego pełni oboźny podobozu, którego podobóz ma służbę w dany 
dzień. Instruktor służbowy pełni służbę w pełnym umundurowaniu z nakryciem głowy zgodnie z 
Regulaminem Mundurowym 62 Szczepu Harcerskiego „Gaudium”.  
 
3. Bezpośrednim przełożonym wartownika jest instruktor służbowy.  
 
4. Zastępowy zastępu służbowego jest odpowiedzialny za przygotowanie wykazu wart, który 
wywiesza w wartowni po zatwierdzeniu przez instruktora służbowego.  
 
5. Odprawa i zmiana wart odbywa się codziennie o godzinie wyznaczonej przez Komendanta Akji 
Letniej. Przeprowadza ją instruktor służbowy pełniący służbę w danym dniu. Przy zmianie 
zastępu wartowniczego w obecności instruktora służbowego następuje zaprzysiężenie nowej 
warty.  



II. Warta Dzienna  
1. Obowiązkowy czas trzymania warty jest od godziny 6:00 do 22:00. Wartę pełni jedna osoba ze 
zmianami co 2 lub 2 ½ godziny.  
 
2. Wartownik pełni służbę w pełnym umundurowaniu z nakryciem głowy, zgodnie z 
Regulaminem Mundurowym 62 Szczepu Harcerskiego „Gaudium”. O zmianach w 
umundurowaniu decyduje Komendant Akcji Letniej.  
 
3. Ekwipunek wartownika stanowi:  
a) gwizdek,  

b) zegarek,  

c) krotkofalowka,  

d) Dziennik Służby Wartowniczej,  

e) długopis.  
 
III. Warta Nocna  
1. Obowiązkowy czas trzymania wart nocnej jest od godziny 22:00 do 2:00. Wartę pełnią dwie 
osoby ze zmianami co 2 godziny każda.  
 
2. Wartownik pełni służbę w umundurowaniu polowym zgodnie z Regulaminem Mundurowym 
62 Szczepu Harcerskiego „Gaudium” , wraz z nakryciem głowy (rogatywka, beret) oraz kamizelkę 
odblaskową (imprezy masowe typu Zlot ZHR). O zmianach w umundurowaniu decyduje 
Komendant Akcji Letniej.  
 
3. Ekwipunek wartownika stanowi:  
a) gwizdek,  

b) zegarek,  

c) krotkofalówka (ewentualnie telefon – do kontaktu !!!),  

d) latarka,  

e) notatnik i długopis  

f) kamizelka odblaskowa (imprezy masowe typu Zlot ZHR).  
 
4. Podczas warty nocnej obowiązuje hasło i odzew ustalone na daną noc. Hasło i odzew ustala 
instruktor służbowy.  
 
5. Wartownik podczas warty nocnej zobowiązany jest do jak najcichszego działania, nie wolno 
mu budzić nikogo bez powodu, latarkę używa do oświetlenia osoby zbliżającej się/zatrzymanej, 
obserwuje teren.  
 
IV. Obowiązki wartownika.  
1. Stała i czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, oraz dokonywanie obchodów po 
terenie wskazanym przez instruktora służbowego.  
 
2. Poinformowanie instruktora służbowego lub komendanta akcji letniej o przybyciu osób, które 
chcą wejść na obszar obozu harcerskiego po uprzednim zatrzymaniu słowami: „Stój – służba 
wartownicza !”  
 



3. Zatrzymanie na terenie stanicy harcerskiej osób nie będących uczestnikami akcji letniej po 
uprzednim zatrzymaniu słowami: „Stój – służba wartownicza !” i niezwłoczne powiadomienie o 
tym instruktora służbowego i Komendanta Akcji Letniej,  
 
4. Niezwłocznie powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta akcji letniej o 
zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła konieczność 
zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.)  
 
5. Wydawanie poleceń związanych z pełnioną służbą wszystkim osobom znajdującym się na 
terenie obozu harcerskiego bez wyjątku.  
 
6. Pełnienie służby wartowniczej aż do momentu przejęcia przez innego wartownika bądź 
zwolnienia z pełnienia służby przez instruktora służbowego.  
 
7. Prowadzenie czytelnie i czysto Dziennika Służby Wartowniczej.  
 
8. Pilnowanie porządku i czystości na wartowni i wokół wartowni.  
 
V. Wartownikowi nie wolno:  
1. Opuszczać swego posterunku, dopóki nie zostanie zmieniony.  
2. Przerywać stałej obserwacji terenu powierzonego jego ochronie.   
3. Spać, rozmawiać, śpiewać, czytać, jeść (może zabrać ze sobą coś do picia) itp.  
4. Nikomu poza wartownikiem nie wolno przebywać na terenie wartowni.  
 
VI. Meldunek składany przez wartownika.  
1. Przed i po złożeniu meldunku należy zasalutować i powiedzieć „Czuwaj”.  
2. Wzór meldunku  
Druhu (funkcja), wartownik (stopień, imię, nazwisko) melduje: w czasie pełnienia służby nic 
ważnego nie zaszło (jeśli miały miejsce ważne sprawy, ująć je w treści meldunku)  
Np.  
Czuwaj !  
Druhu Komendancie Akcji Letniej, wartownik – młodzik Jan Kowalski melduje obóz „Templum” 

podczas zajęć programowych. Czuwaj ! 

 


