Regulamin
HARCERSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1) Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwane dalej „HOPR”, powołane na
podstawie § 37 Statutu ZHR z dn. 2 kwietnia 1989 r. z pózn. zm. jest ruchem programowometodycznym działającym w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2) Misją HOPR jest wsparcie wychowania członków ZHR w służbie bliźniemu poprzez
nauczanie pierwszej pomocy, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdobywanie i
wykorzystywanie umiejętności ratowniczych.
§2
Ilekroć w regulaminie mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin HOPR.
2) KSRG – należy przez to rozumieć Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.
3) PRM – należy przez to rozumieć system Państwowe Ratownictwo Medyczne.
4) KPP – należy przez to rozumieć Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc.
5) Ćwiczeniach ratowniczych – należy przez to rozumieć zbiórkę członków HOPR, celem
doskonalenia wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu ratownictwa i pierwszej
pomocy.
6) Manewrach ratowniczych – należy przez to rozumieć wydarzenie trwające co najmniej
24 godziny na poziomie Okręgu bądź kraju, którego celem jest doskonalenie wiedzy i
umiejętności uczestników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy.
7) Kursach doszkalających - należy przez to rozumieć wszelkie szkolenia, mające na celu
poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki medycznej i ratownictwa.
§3
Działalność Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opiera się na wartościach
wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA HOPR
§4
Celem Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest:
1) Stworzenie członkom ZHR warunków do pełnienia służby w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia ludzkiego.
2) Zapewnienie zabezpieczenia medycznego członkom ZHR podczas działań
programowych oraz uczestnikom przedsięwzięć masowych.
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3) Wzrost świadomości i umiejętności członków ZHR i społeczeństwa w zakresie zasad
udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.
4) Zwiększenie liczby członków ZHR posiadających uprawnienia w zakresie ratownictwa,
ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.
5) Poprawa bezpieczeństwa medycznego osób przebywających w otoczeniu członków
HOPR.
6) Promocja krwiodawstwa, donacji szpiku oraz innych działań promujących zdrowy tryb
życia.
§5
HOPR realizuje cele wymienione w § 4 poprzez:
1) System szkoleń i doskonalenia umiejętności członków w zakresie szeroko pojętego
ratownictwa i pierwszej pomocy oparty o:
a) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego,
b) manewry oraz ćwiczenia ratownicze,
c) kursy doszkalające,
d) szkolenia z innych dziedzin przydatnych w ratownictwie i pierwszej pomocy.
2) System stopni i oceny motywujący członków do doskonalenia i ćwiczenia umiejętności.
3) Strukturę jednostek ratowniczych:
a) utrzymywanych w stanie gotowości do działania w razie kataklizmów, klęsk
żywiołowych, akcji poszukiwawczych,
b) przygotowanych do pełnienia służby podczas zgromadzeń publicznych,
c) prowadzących ustawiczną pracę w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności z
zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa poprzez szkolenia, pokazy i inne działania w
społeczeństwie.
4) Współpracę z jednostkami PRM, KSRG i innymi wyspecjalizowanymi
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
5) Działania podnoszące wiedzę i umiejętności związane z pierwszą pomocą,
ratownictwem wśród członków ZHR w zakresie:
a) tworzenia i realizacji wymagań na sprawności i stopnie,
b) krwiodawstwa i donacji szpiku,
c) prowadzenia zajęć na kursach instruktorskich i metodycznych,
d) wydawania publikacji i materiałów związanych tematycznie z działaniami HOPR.
ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO W HOPR
§6
1. Członkami HOPR mogą być wyłącznie członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
spełniający warunki:
1) Ukończony 15 rok życia do końca roku kalendarzowego.
2) Aktywna działalność w jednostce organizacyjnej ZHR.
3) Spełnienie warunków zdobycia stopnia HOPR.
4) Złożenie pisemnej deklaracji członkostwa w HOPR i karty ewidencyjnej.
2. Członkostwo w HOPR ustaje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji.
2) Skreślenia z listy członków HOPR.
3) Ustania członkostwa w ZHR.
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3. Decyzję o przyjęciu do HOPR i skreśleniu z listy członków HOPR podejmuje w formie
rozkazu właściwy terytorialnie Koordynator HOPR, a w przypadku Instruktora i Instruktora
Trenera – Komendant Główny HOPR.
4. Decyzja o przyjęciu do HOPR i skreśleniu z listy członków HOPR jest przekazywana do
wiadomości bezpośredniego przełożonego przez osobę, która podjęła tę decyzję.
§7
1. Członek HOPR ma prawo do:
1) Zdobywania stopni HOPR.
2) Noszenia elementów umundurowania i odznak HOPR.
3) Uczestnictwa w działaniach HOPR.
2. Członek HOPR ma obowiązek:
1) Systematycznego doskonalenia swojej sprawności fizycznej, poszerzania swojej wiedzy
oraz umiejętności w zakresie ratownictwa.
2) Udziału w min. trzech działaniach HOPR określonych w § 5 pkt.1) w ciągu jednego roku
harcerskiego.
3) Przekazywania swojej wiedzy i umiejętności harcerkom i harcerzom oraz
upowszechniania ich w społeczeństwie.
4) Podejmowania służby ratowniczej na rzecz drużyny lub środowiska, w którym działa.
5) Posiadania odpowiednio wyposażonej apteczki osobistej.
6) Dbania o sprzęt będący własnością HOPR.
7) Posiadania i utrzymywania w gotowości środka łączności podanego w karcie
ewidencyjnej.
8) Stawiania się na wezwanie do udziału w akcji ratowniczej, o ile okoliczności na to
pozwalają.
9) Podejmowania indywidualnych akcji ratowniczych zgodnie ze sztuką ratowniczą w
sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia innych osób.
10) Zachowania bezpieczeństwa własnego oraz osób trzecich w trakcie prowadzonych
działań ratowniczych.
3. W przypadku wzorowego wypełniania obowiązków, wyróżniającego się uczestnictwa w
działaniach HOPR właściwy Koordynator HOPR udziela pochwały w swoim rozkazie i
przekazuje go do umieszczenia w rozkazie właściwej/go Komendantki/ta Chorągwi.
4. W przypadku łamania regulaminu HOPR właściwy Koordynator HOPR udziela nagany w
swoim rozkazie i przekazuje go do umieszczenia w rozkazie właściwej/go Komendantki/ta
Chorągwi.
5. Jeżeli członek HOPR nie wywiązuje się ze swoich obowiązków może zostać skreślony z
listy członków HOPR.

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA HOPR
§8
1. HOPR działa na obszarze działania Okręgów ZHR.
2. Osobą odpowiedzialną za struktury terenowe HOPR na obszarze Okręgu ZHR jest
Koordynator HOPR zwany dalej Koordynatorem.
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3. Koordynator jest powoływany na funkcję i odwoływany z funkcji w drodze rozkazu
Komendanta Głównego HOPR za zgodą właściwej/ego Komendantki/a Chorągwi oraz
Przewodniczącego Zarządu Okręgu.
4. Koordynator służbowo podlega Przewodniczącemu Okręgu ZHR, na terenie którego działa,
a zatwierdzenie służby instruktorskiej następuje zgodnie z Regulaminem Służby
Instruktorskiej.
5. Koordynatorem HOPR może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
1) Jest instruktorką/em w stopniu co najmniej przewodniczki/ka.
2) Posiada zgodę bezpośredniego/ej przełożonego/ej.
3) Posiada co najmniej stopień Instruktora HOPR.
6. W przypadku niespełnienia kryterium wymienionego w § 8 ust. 5 pkt. 3) osoba pełniąca
funkcję Koordynatora HOPR zobowiązana jest do uzupełnienia stopni w ciągu 12 miesięcy od
daty objęcia funkcji.
7. Do zadań Koordynatora HOPR należy:
1) Kierowanie HOPR na podległym sobie terenie funkcjonowania.
2) Organizowanie działań na podległym terenie wymienionych w § 5 pkt. 1) i pkt. 3).
3) Prowadzenie zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego HOPR aktualnej ewidencji:
a) członków HOPR i ich uprawnień,
b) sprzętu szkoleniowego,
c) sprzętu ratowniczego,
d) kursów.
4) Przyjmowanie do HOPR nowych członków, nagradzanie, udzielanie upomnień i
skreślanie z listy HOPR w drodze rozkazu.
5) Zatwierdzanie planu pracy oraz raportu rocznego u Komendanta Głównego HOPR, który
przekazuje do wiadomości właściwego Przewodniczącego Okręgu.
6) Nadawanie członkom HOPR stopni wyszkolenia:
a) Sanitariusza HOPR.
b) Ratownika HOPR.
c) Ratownika KPP.
7) Wnioskowanie do właściwego/j Komendanta/ki Chorągwi o umieszczenie w rozkazie
informacji o zdobyciu stopni wyszkolenia wymienionych w § 8 ust. 7 pkt. 6).
8) Wydawanie członkom HOPR zaświadczeń i odznak.
9) Tworzenie organizacyjnego, materialnego oraz finansowego zaplecza dla działań HOPR
na podległym terenie.
10) Nadzór nad szkoleniami i innymi działaniami z zakresu ratownictwa i pierwszej
pomocy na podległym sobie terenie funkcjonowania.
8. Komendant Główny HOPR może powołać w danym Okręgu więcej niż jednego
Koordynatora HOPR ze wskazaniem podziału terenu działania.
§9
1. Działanie HOPR na poziomie krajowym koordynuje Komendant Główny HOPR, którego
powołuje Przewodniczący ZHR.
2. Komendantem Głównym HOPR może być osoba spełniająca następujące kryteria:
1) Jest instruktorką/em w stopniu co najmniej podharcmistrzyni/a.
2) Posiada zgodę bezpośredniego/ej przełożonego/ej.
3) Posiada co najmniej stopień Instruktora HOPR.
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3. W przypadku niespełnienia wymagania określonego w § 9 ust. 2 pkt. 3) osoba pełniąca
funkcję Komendanta Głównego HOPR zobowiązana jest do uzupełnienia stopnia w ciągu 12
miesięcy od daty objęcia funkcji.
4. Do zadań Komendanta Głównego HOPR należą:
1) Koordynacja ogólnopolskich działań:
a) wymienionych w § 5
b) ZHR w kontekście służb ratowniczych,
c) mających na celu finansowanie HOPR,
2) Prowadzenie centralnej ewidencji:
a) członków HOPR i ich uprawnień,
b) sprzętu szkoleniowego HOPR,
c) sprzętu ratowniczego HOPR,
d) kursów organizowanych przez HOPR.
3) Przedstawianie do zatwierdzenia Przewodniczącemu ZHR:
a) rocznego planu pracy i budżetu HOPR,
b) rocznego raportu z działań i budżetu HOPR,
4) Zatwierdzanie planów rocznych i raportów z działań Koordynatorów HOPR.
5) Przygotowanie i realizacja porozumień ze służbami ratowniczymi w zakresie
współdziałania na poziomie krajowym.
6) Nadawanie stopni wyszkolenia:
a) Instruktor HOPR,
b) Instruktor Trener HOPR.
7) Wnioskowanie o umieszczenie w rozkazie informacji o zdobyciu stopni wyszkolenia
wymienionych w § 9 ust. 4 pkt. 6) odpowiednio do Naczelniczki/ka Harcerek/rzy.
8) Organizowanie i nadzorowanie systemu dystrybucji odznak i umundurowania HOPR.
9) Powoływanie na funkcje i zwalnianie z funkcji Koordynatorów HOPR w drodze rozkazu
w porozumieniu z właściwymi Komendantami Chorągwi oraz Przewodniczącym Okręgu.
10) Nadzór nad działaniami Koordynatorów HOPR.
11) Reprezentowanie HOPR oraz zadania z zakresu ratownictwa, które nie są przewidziane
w niniejszym regulaminie.
5. Komendant Główny HOPR określa w drodze rozkazu:
1) Instrukcję prowadzenia ewidencji członków, kursów i sprzętu HOPR.
2) Wzory deklaracji, kart ewidencyjnych i innych dokumentów wewnętrznych HOPR.
3) Wyposażenie i oznakowanie członków i jednostek HOPR.
4) Zakresy kursów i egzaminów na stopnie wyszkolenia HOPR.
6. Komendant Główny HOPR może wydać w drodze rozkazu inne instrukcje, które będą
regulowały sposób organizacji działań i zadań w celu realizacji celów zawartych w § 4
niniejszego regulaminu.
7. Komendant Główny HOPR powołuje Komendę Główną HOPR, w skład której wchodzą:
1) Komendant Główny HOPR.
2) Pełnomocnik Naczelniczki Harcerek ds. programu HOPR.
3) Pełnomocnik Naczelnika Harcerzy ds. programu HOPR.
4) Inne osoby powołane na mocy rozkazu Komendanta Głównego HOPR celem realizacji
celów zawartych w regulaminie.
8. Do zadań Komendy HOPR należy:
1) Opiniowanie programów kursów organizowanych przez HOPR.
2) Organizacja i wsparcie działań ogólnopolskich HOPR oraz wynikających z niniejszego
regulaminu.
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3) Przygotowanie informacji i dokumentów dla władz ZHR dotyczących ratownictwa,
pierwszej pomocy, wychowania zdrowotnego i bezpieczeństwa w ZHR.
4) Opiniowanie przyznania Odznaki Honorowej HOPR.
9. Pełnomocnicy są powoływani rozkazami odpowiednio Naczelnika Harcerzy i Naczelniczki
Harcerek i wchodzą w skład odpowiednich Głównych Kwater.
10. Pełnomocnikiem HOPR może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
1) Posiada stopień co najmniej podharcmistrzyni/a w służbie czynnej.
2) Posiada stopień co najmniej Instruktora HOPR.
3) Uzyska zgodę swojego bezpośredniego przełożonego.
11. W przypadku niespełnienia wymagania określonego w §. 9 ust. 10 pkt. 2) osoba pełniąca
funkcję Pełnomocnika HOPR zobowiązana jest do uzupełnienia stopnia w ciągu 12 miesięcy
od daty objęcia funkcji.
12. Do zadań Pełnomocników HOPR należą:
1) Współpraca odpowiednio z Naczelnikiem Harcerzy i Naczelniczką Harcerek w zakresie
realizacji celów i zadań HOPR.
2) Opiniowanie wymagań na stopnie i sprawności w zakresie opieki medycznej i
ratownictwa.
3) Realizowanie zadań zleconych przez Komendanta Głównego HOPR w zakresie
realizacji celów i działań zawartych w regulaminie.
ROZDZIAŁ V. KURSY I STOPNIE WYSZKOLENIA HOPR
§ 10
1. W HOPR przeprowadza się następujące kursy z zakresu ratownictwa medycznego:
1) Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy HOPR.
2) Kurs na Ratownika HOPR.
3) Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
4) Kurs Instruktora HOPR.
2. W HOPR obowiązują następujące stopnie wyszkolenia:
1) Sanitariusz HOPR.
2) Ratownik HOPR.
3) Ratownik KPP.
4) Instruktor HOPR.
5) Instruktor Trener HOPR.
3. W HOPR obowiązują następujące oznaczenia:
1) Sanitariusz HOPR – odznaka HOPR.
2) Ratownik HOPR – odznaka HOPR z podkładką koloru granatowego.
3) Ratownik KPP – odznaka HOPR z podkładką koloru zielonego.
4) Instruktor HOPR oraz Instruktor Trener – odznaka HOPR z podkładką koloru
czerwonego.
§ 11
1. Stopień Sanitariusza HOPR może uzyskać członek HOPR, który:
1) Ukończył podstawowy kurs pierwszej pomocy HOPR lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy
kurs pierwszej pomocy o takim samym zakresie co kurs pierwszej pomocy HOPR.
2) Zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający umiejętności niezbędne do
uzyskania stopnia sanitariusza HOPR.
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2. Stopień Ratownika HOPR może uzyskać członek HOPR, który:
1) Uczestniczył w co najmniej jednych ćwiczeniach HOPR na szczeblu minimum
okręgowym.
2) Uczestniczył w co najmniej jednym zabezpieczeniu medycznym HOPR.
3) Ukończył i zaliczył z wynikiem pozytywnym kurs na Ratownika HOPR.
4) Posiada nienaganną opinię służby wydaną przez właściwego Koordynatora HOPR.
3. Stopień Ratownika KPP w HOPR może uzyskać członek HOPR, który spełnił wymogi
rozporządzenia Ministra właściwego dla ochrony zdrowia w tym w szczególności:
1) Ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
2) Zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin na ratownika KPP.
4. Decyzje o przyznaniu stopni Sanitariusza HOPR, Ratownika HOPR i Ratownika KPP
podejmuje właściwy terytorialnie Koordynator HOPR na podstawie dokumentów
zaświadczających spełnienie określonych powyżej wymogów.
§ 12
1. Stopień Instruktora HOPR może uzyskać członek HOPR, który:
1) Jest członkiem HOPR co najmniej od 12 miesięcy.
2) Posiada stopień Ratownika KPP.
3) Posiada nienaganną opinię swojego bezpośredniego przełożonego.
4) Brał udział w co najmniej czterech zabezpieczeniach organizowanych przez HOPR.
5) Pomagał w przeprowadzeniu dwóch Podstawowych Kursów Pierwszej Pomocy HOPR.
6) Ukończył i zaliczył z wynikiem pozytywnym kurs na Instruktora HOPR.
7) Posiada nienaganną opinię właściwego Koordynatora HOPR.
2. Instruktor HOPR ma obowiązek:
1) Przeprowadzić lub współprowadzić w ciągu jednego roku harcerskiego minimum 2
szkolenia w ramach podstawowego kursu pierwszej pomocy HOPR.
2) Sprawowania opieki merytorycznej nad działaniami i gotowością powierzonych
członków HOPR na terenie wskazanym przez Koordynatora.
3. Stopień Instruktora Trenera może uzyskać osoba, spełniająca wymagania z § 12 pkt 1, która
zawodowo zajmuje się ratownictwem.
4. Rozkaz o przyznaniu stopnia Instruktora HOPR oraz Instruktora Trenera HOPR wydaje
Komendant Główny HOPR na wniosek odpowiedniego Koordynatora HOPR
§ 13
Decyzje o przyznaniu stopni wyszkolenia HOPR przekazuje się do wiadomości bezpośrednim
przełożonym osób, którym przyznano niniejsze stopnie.
ROZDZIAŁ VI. UMUNDUROWANIE I ODZNAKI HOPR
§ 14
1. Elementami umundurowania członków HOPR są:
1) Plakietka HOPR - wyhaftowana odznaka HOPR o średnicy 11 cm.
2) Odznaka HOPR - okrągły znaczek z umieszczonym pośrodku godłem HOPR na białym
polu otoczony szarym napisem „HARCERSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE *ZHR*".
3) Kamizelka HOPR - czerwona kamizelka z elementami odblaskowymi i odznaką HOPR.
2. Wzór odznaki oraz godła HOPR określa załącznik nr 1 do regulaminu.
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3. Wygrawerowaną odznakę HOPR mają prawo i obowiązek nosić członkowie HOPR na
prawej klapie kieszeni munduru harcerskiego.
4. Kamizelkę HOPR z odpowiednimi oznaczeniami stopni HOPR mają prawo i obowiązek
nosić wyłącznie członkowie HOPR podczas działań, w których uczestniczą z ramienia HOPR.
5. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla HOPR Przewodniczący ZHR na
wniosek Komendanta Głównego HOPR wraz z pisemną opinią Komendy HOPR przyznaje
Odznakę Honorową HOPR.
6. Wzór Odznaki Honorowej HOPR i elementów umundurowania zatwierdza Naczelnictwo
ZHR w drodze uchwały.
7. Wszelkie odznaki HOPR mogą być dystrybuowane wyłącznie za zgodą Komendanta
Głównego HOPR.
8. Oznaczeniem funkcji władz HOPR są:
1) Komendant Główny HOPR - sznur biały pleciony z niebieskim suwakiem noszony z
ramienia.
2) Pełnomocnik HOPR - sznur biały pleciony z niebieskim suwakiem noszony spod
ramienia.
3) Członek Komendy HOPR - sznur biały pleciony z niebieskim suwakiem noszony z szyi.
4) Koordynator HOPR - sznur biały gładki z niebieskim suwakiem noszony z ramienia.
5) Z-ca Koordynatora HOPR - sznur biały gładki z niebieskim suwakiem noszony z szyi.

ROZDZIAŁ VII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 15
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Przewodniczącego ZHR.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Naczelną ZHR.
Załącznik nr 1
WZÓR ODZNAKI HOPR
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