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Uchwała nr 9/IX/2015 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego 

z dnia 20.09.2015 r. 

w sprawie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” 
 
 

 

1. Na podstawie pkt. I.3 Uchwały nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. 
w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP, Rada Chorągwi ustanawia Honorową Odznakę 
Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

2. Regulamin nadawania Odznaki o której mowa w ust 1. stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

3. Traci moc prawną Regulamin Honorowej Odznaki Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
opublikowany w załączniku do Rozkazu Komendanta Chorągwi L 7/93  
z 19.06.1993 r. 

4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Przewodnicząca 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 

/-/ hm. Anna Kirkiewicz 
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REGULAMIN  
nadawania Honorowej Odznaki  

„Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”  
 

1. Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”, zwana dalej 
Odznaką, przyznawana jest instruktorom, jednostkom organizacyjnym ZHP oraz 
sojusznikom harcerstwa. Może być także przyznawana harcerkom i harcerzom za 
bohaterskie czyny. 

2. Odznaka posiada dwie formy: 

 metalową, trzystopniową /brązową, srebrną i złotą/ przyznawaną osobom; 

 drewnianą plakietę honorową, przyznawaną jednostkom organizacyjnym, 
sojusznikom harcerstwa i instytucjom. 

3. Odznaka metalowa o wymiarze 35x25 mm w kształcie tarczy, w górnej części 
umieszczony napis CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA ZHP, w środkowej części na 
fakturowanym tle lilijka, na niej nałożonym herbem Dolnego Śląska. Wzór odznaki 
stanowi załącznik nr 1 

4. Plakietę honorową stanowi metalowa odznaka o wzorze zgodnym z pkt. 3, ale o 
wymiarach 90x50 mm, umieszczona na drewnianym podkładzie o wymiarach 
130x160 mm.  

5. Wyróżnione osoby otrzymują legitymację, a instytucje dyplom. 
6. Odznakę brązową może otrzymać instruktor w stopniu przewodnika, dobrze  

realizujący Harcerską Metodę Wychowawczą na szczeblu drużyny lub szczepu i z 
zaliczoną przynajmniej jednoroczną służbą instruktorską – na wniosek 
komendanta szczepu /związku drużyn/, za aprobatą komendanta hufca lub 
komendanta hufca. 

7. Odznakę srebrną może otrzymać instruktor w stopniu podharcmistrza, dobrze  
realizujący zadania statutowe ZHP na poziomie szczepu /związku drużyn/ lub 
hufca – na wniosek komendy hufca. 

8. Odznakę złotą może otrzymać instruktor w stopniu harcmistrza, dobrze 
realizujący zadania statutowe ZHP na szczeblu ponad hufcowym lub w skali 
chorągwi – na wniosek komendy hufca, władzy  Chorągwi lub członka Kapituły 
Odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. 

9. Plakietę Odznaki Honorowej, przyznaje się jednostkom organizacyjnym, 
sojusznikom harcerstwa i instytucjom, które przez wiele lat, systematycznie 
wspierały działalność  Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 3. 

10. Odznaka może być nadawana pośmiertnie. 
11. Odznaka złota przysługuje tytularnie Komendantowi Chorągwi. 
12. Odznaki metalowe są numerowane na rewersie w ten sposób, że odznaka 
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brązowa literą B – i numerem kolejnym, odznaka srebrna literą S - i numerem 
kolejnym, odznaka złota literą Z- i numerem kolejnym. Z tym, że odznaki od 
numeru 1 do numeru 10 włącznie, pozostają do celów wystawienniczych /np. 
Muzeum Harcerstwa, wrocławskie Muzeum Sztuki Medalierskiej, wystawy 
czasowe itp./. 

13. Odznaki nadaje Kapituła Odznaki w składzie: Przewodniczący Rady Chorągwi, 
Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu 
Harcerskiego Chorągwi, Komendant Chorągwi oraz Kanclerz Kapituły. 

14. Rada Chorągwi powołuje Kapitułę Odznaki na czteroletnią kadencję. Kapituła 
Odznaki zbiera się nie rzadziej niż dwa razy  w roku. W przypadkach nagłych 
może podjąć decyzję o wyróżnieniu metodą „obiegową”. Kanclerz na koniec 
każdego roku ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności Kapituły 

15. Odznaki przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją 
ważność ale stanowią odpowiednik odznaki brązowej dla przewodników oraz 
srebrnej dla podharcmistrzów i harcmistrzów. 

16. Przyznanie odznaki jest ogłaszane w rozkazie Komendanta Chorągwi, a jej 
wręczenie następuje w sposób uroczysty. 

17. Odznaka noszona jest zgodnie z obowiązującym regulaminowym mundurowym 
ZHP. 

18. Ewidencję przyznanych Odznak prowadzi Kanclerz Kapituły. 
19. Wykonanie i nadanie Odznaki finansowane jest na koszt składającego wniosek, w 

wysokości ustalonej w obowiązujących zasadach świadczenia usług w Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP. 

20. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Odznaki. 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”  
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” 

WNIOSEK 
o nadanie Brązowej/Srebrnej/Złotej Odznaki  
„Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”  

 

1. Imię i nazwisko ................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ......................................................................... 

3. Miejsce zamieszkania ............................................................................. 

4. Stopień instruktorski ............................................ 

5. Data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego .................... 

6. Przebieg służby w Związku Harcerstwa Polskiego (od – do, funkcja) 

Lata  Funkcja  

  

  

  

  

  
 

7. Posiadane odznaczenia, odznaki (rok nadania)  

 Odznaczenie  Rok nadania 

  

  

  

 

8. Uzasadnienie wniosku  
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9. Jednostka sporządzająca wniosek 

 

Pieczęć jednostki 

 

 

miejscowość, data podpis wnioskodawcy 

 

10. Decyzja kapituły  

 

 

 

 

 

 

 
 

miejscowość, data podpisy Członków Kapituły 

 

11. Decyzję wpisano do ewidencji Odznak 

 pod numerem: ........................................ 

Ogłoszono w rozkazie Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr ...  

z dnia .............................. 

 

miejscowość, data podpis Kanclerza Kapituły 
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Załącznik Nr 3  
do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” 

WNIOSEK 
o nadanie Honorowej Odznaki  

„Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”  
- plakieta (sojusznicy, instytucje, jednostki) 

 

 

 

1. Nazwa instytucji/Imię i nazwisko............................................................... 

2. Rok założenia/Data i miejsce urodzenia ...................................................... 

3. Adres siedziby/Miejsce zamieszkania.......................................................... 

4. Uzasadnienie wniosku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. Jednostka sporządzająca wniosek 

 

Pieczęć jednostki 

 

miejscowość, data podpis wnioskodawcy 

 

6. Decyzja kapituły  
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miejscowość, data podpisy Członków Kapituły 

 

7. Decyzję wpisano do ewidencji Odznak 

 pod numerem: ........................................ 

Ogłoszono w rozkazie Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr ...  

z dnia .............................. 

 

miejscowość, data podpis Kanclerza Kapituły 

 


