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INSTRUKCJA DLA WIZYTATORÓW AKCJI LETNIEJ 

 Wizytator jako delegat Komendanta Chor¹gwi ma za zadanie nawi¹zanie 
kontaktu osobistego z obozem /koloni¹/kursem/ i dostarczenie prawdziwych 
danych i bezstronnych opinii o jednostce wizytowanej w formie raportu 
wizytatora. 

 

 Wizytator w czasie swego pobytu jest przyjacielem i doradc¹  cz³onków 
komendy, w żadnym razie nie może mieć charakteru inspektora policji. Podstaw¹ 
wizytatora jest pisemna delegacja Komendanta Chor¹gwi. Wizytator winien 
zawiadomiæ Komendanta obozu /kursu, kolonii/  o swym przybyciu najpóźniej na 24 
godzin przedtem. Zaskoczenie nie leży w interesie wizytacji. 

 

 Wizytator z chwil¹ przybycia na miejsce przedstawia się Komendantowi, okazuje 
delegację - Komendanta Chor¹gwi i prosi o przedstawienie cz³onkom komendy 
oraz uczestnikom. Przedstawienie i powitanie uczestników winno trwać nie d³u¿ej 
jak kilka minut. Z t¹ chwilą wizytator jest w prowadzony w  tok swej pracy, a 
wszystko toczy się jak by³o planowane. Wizytator pełni sw¹, funkcjê 
dyskretnie. 

 

 Pobyt u wizytatora winien trwać minimum 24 godziny i nie powinien w niczym  
naruszyć normalnego programu dnia. 

 

 Wizytator bierze udzia³ we wszystkich zajęciach i po¿¹dane jest by w ramach 
bierz¹cego programu poprowadzi³ sam ćwiczenia, ognisko kominek i t.d. w 
porozumieniu z komendantem. 

 

 Pod koniec swego pobytu  wizytator zwo³uje krótk¹ odprawę komendy na 
której dzieli się z obecnymi swymi wrażeniami i spostrzeżeniami i wyraża 
zlecenia do wykonania w zakresie ulepszeń lub stwierdzonych braków czy 
niedoci¹gniêæ. Należy wykazać maksimum taktu, podkreœliæ  wyraźnie wszystkie 
dodatnie cechy obozu /kolonii, kursu/ nie szczêdziæ pochwa³. Pokireowaæ tak 
rozmowę i dyskusjê by braki wyp³ynê³y same. Pamiêtkow¹  notatkęwizytacyjn¹ 
wpisujê wizytatator do kroniki, zalecenia do wykonania w ksi¹¿ce pracy. 

 

 W wypadku stwierdzenia karygodnych zaniedbań lub nadu¿yæ  gro¿¹cych życiu 
lub zdrowiu uczestników lub honorowi obozu, czy tez organizacji Z.H.P, wizytator 
może zawieœiæ  komendanta wyznaczaj¹c jego następcę z pośród cz³onków 
Komendy. Zawieszenie następuje w sposób  poufny.  O swym zarz¹dzeniu wizytator 
melduje natychmiast Komendantowi Chor¹gwi.  


