Regulamin
Harcerskiej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Hufca Zgierz”
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Hufca ZHP im. Ludowego Wojska
Polskiego w Zgierzu na posiedzeniu w dniu 16.12.1985 roku..
Poprawki do regulaminu zostały przyjęte przez Komendę Hufca ZHP Zgierz im Wojska
Polskiego na posiedzeniu w dniu 21.12.2016 r.
§1
Postanowienia ogólne.
1. Odznaka „Zasłużony dla Hufca Zgierz”, zwana dalej odznaką, obowiązuje zgodnie
z zasadami określonymi Uchwałą nr 35/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 11 lutego 2007 r.
w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.
2. Komendant Hufca ZHP Zgierz wyróżnia odznaką zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, w których mowa o instruktorach, stosuje się
odpowiednio do instruktorek.
§2
Harcerska Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Hufca Zgierz”, zwana dalej odznaką,
jest wyróżnieniem organizacyjnym Hufca im. ZHP Zgierz.
§3
Ustanowienie odznaki ma na celu uhonorowanie:
1. Szczególnie wyróżniających się w pracy wychowawczej i organizacyjnej instruktorów
Hufca ZHP Zgierz oraz jednostek organizacyjnych ZHP działających na terenie Hufca ZHP
Zgierz.
2. Instytucji i osób, nie będących członkami ZHP, szczególnie zasłużonych dla rozwoju Hufca
ZHP Zgierz.
§4
1. Odznaka przeznaczona dla instruktorów i jednostek organizacyjnych ZHP
jest trzystopniowa: brązowa (stopień pierwszy) srebrna (stopień drugi) i złota (stopień trzeci).
2. Odznaka przeznaczona dla instytucji i osób, nie będących członkami ZHP,
jest jednostopniowa: brązowa.

I stopień – Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Hufca Zgierz”.
Może ją otrzymać:
1. Instruktor ZHP w stopniu przynajmniej przewodnika, który bierze aktywny udział
w życiu Hufca ZHP Zgierz i szczególnie wyróżnił się w pracy wychowawczej
i organizacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży w okresie co najmniej 3 lat.
2. Jednostka organizacyjna ZHP działająca co najmniej 5 lat na terenie Hufca Zgierz,
za wybitne osiągniecia w działalności wychowawczej i społecznej.
3. Instytucja i osoba niezrzeszona, za szczególne zasługi dla Hufca ZHP Zgierz.
II stopień – Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Hufca Zgierz”.
Może ją otrzymać:
1. Instruktor ZHP w stopniu przynajmniej podharcmistrza, który bierze aktywny udział
w życiu Hufca ZHP Zgierz i szczególnie wyróżnił się w pracy wychowawczej
i organizacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży w okresie co najmniej 5 lat, lecz po
minimum 2 latach od wyróżnienia Brązową Odznaką „Zasłużony dla Hufca Zgierz”
2. Jednostka organizacyjna ZHP działająca nieprzerwanie co najmniej 10 lat na terenie
Hufca Zgierz, za wybitne osiągniecia w działalności wychowawczej i społecznej.
III stopień – Złota Odznaka „Zasłużony dla Hufca Zgierz”.
Może ją otrzymać:
1. Instruktor ZHP w stopniu przynajmniej harcmistrza, który bierze aktywny udział w
życiu Hufca ZHP w Zgierzu i szczególnie wyróżnił się w pracy wychowawczej
i organizacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży w okresie co najmniej 10 lat, lecz po
min. 5 latach od wyróżnienia Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Hufca Zgierz”.
2. Jednostka organizacyjna ZHP działająca na terenie Hufca Zgierz nieprzerwanie co
najmniej 15 lat za szczególne osiągniecia w działalności wychowawczej
i społecznej.
3. Instruktor weteran, szczególnie czynny w latach ubiegłych.
4. Pośmiertnie instruktor szczególnie zasłużony dla Hufca Zgierz.
5. Członek ZHP zrzeszony w Hufcu ZHP Zgierz za czyny bohaterskie.
§5
Tryb przyznawania.
1.Z wnioskiem o przyznanie odznaki mogą występować:
-Komendant i Komenda Hufca,
-Namiestnictwa,
-Szczepowi i Rady Szczepów,
-Kręgi instruktorskie,
-Hufcowa Kapituła Odznaczeń.

2. Wnioski o przyznanie odznaki należy składać w Biurze Komendy Hufca ZHP w Zgierzu
na stosownym formularzu (wniosek o nadanie odznak stanowią Załącznik nr 1 oraz Załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Wniosek o przyznanie odznaki winien być odpowiednio uzasadniony.
4. Wnioski o przyznanie Odznaki opiniuje i rozpatruje Hufcowa Kapituła Odznaczeń,
powołana przez komendanta Hufca ZHP Zgierz.
5. Odznakę przyznaje Komendant Hufca ZHP Zgierz.
6. Odznaka jest wręczana podczas:
-Zjazdu Hufca ZHP Zgierz,
-uroczystości harcerskich i państwowych.
§6
Opis odznaki.
Harcerska Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Hufca Zgierz” zwana dalej odznaką jest
metalowym krążkiem o średnicy 24 mm. Odznaka przedstawia stylizowany herb miasta
Zgierza z umieszczoną w bramie harcerską lilijką. Herb miasta otoczony jest koliście napisem
„Zasłużony dla Hufca Zgierz”. Całość otacza wieniec laurowo – dębowy. Na przywieszce
odznaki o wymiarach 24 na 5.5 mm jest napis „ZHP”.
§6
Sposób noszenia
Odznakę nosi się na prawej kieszeni munduru, zgodnie z obowiązującym Regulaminem
mundurowym ZHP.
§7
Odznakę wręcza się wraz z legitymacją - dowodem nadania. (wzór legitymacji odznaki
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
Instytucje wraz z odznaką otrzymują dyplom nadania.
Przyznanie odznaki zostaje potwierdzone: rozkazem Komendanta Hufca ZHP Zgierz
i wpisem do książeczki służbowej.
§8
Odznaka danego stopnia jest odznaka jednorazową i nie może być nadawania wielokrotnie.
W przypadku decyzji odmownej Kapituły ponowne wystąpienie o odznakę może nastąpić po
upływie minimum jednego roku.
§9
Odznakę mają prawo wręczać:
- Komendant Hufca ZHP Zgierz,
- członkowie Komendy Hufca,
- instruktor upoważniony przez Komendanta Hufca.

§ 10
Przy wręczeniu Odznaki jednostkom organizacyjnym dekorowany jest Sztandar jednostki.
W przypadku jego braku, odznakę wręcza się Kierownictwu jednostki.
§ 12
W sytuacji rażącego sprzeniewierzenia się osoby wyróżnionej wartościom i postanowieniom
określonym w Statucie ZHP, Komenda Hufca ZHP Zgierz może podjąć uchwałę o cofnięciu
odznaki.
W przypadku rozwiązania jednostki wcześniej odznaczonej, Odznakę należy zwrócić do
Komendy Hufca ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu.
§ 13
Wykonanie i nadanie Odznaki odbywa się na koszt Komendy Hufca. Odznaka jest
numerowana. Odznaki są numerowane kolejno w ramach poszczególnych stopni. Numer
odznaki jest tożsamy z numerem legitymacji.
§ 14
Rejestr odznak i dokumentację prowadzi Hufcowa Kapituła Odznaczeń Komendy Hufca ZHP
w Zgierzu.
Kapituła odznaki jest powoływana przez Komendę Hufca rozkazem Komendanta. Z pośród
członków Kapituły, komendant Hufca wyznacza i mianuje rozkazem jej Przewodniczącego.
Kapituła ze swego składu powołuje uchwałą Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Kapituła zatwierdzana jest każdorazowo przez nową Komendę, po Zjazdach Sprawozdawczo
– Wyborczych Hufca. Jej skład osobowy podany zostaje do wiadomości w Rozkazie
Komendanta Hufca.
§ 15
Regulamin Odznaki wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Komendę Hufca,
Zmiany w Regulaminie dokonywane będą wyłącznie przez Komendę Hufca odpowiednią
Uchwałą.
§ 16
Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący
Hufcowej Kapituły Odznaczeń Hufca ZHP Zgierz po konsultacjach z członkami kapituły.

