Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 19 grudnia 2010 r.
w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

I. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP ustala formy,
rodzaje oraz zasady wyróżnień i nagród.
2. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane przez osoby kierujące
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP, właściwego komendanta
szczepu,
związku
drużyn,
hufca,
chorągwi,
Naczelnika
ZHP
i Przewodniczącego ZHP. Wyróżnienia i nagrody mogą być również
przyznawane przez władze ruchów programowo-metodycznych.
3. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, komendy szczepów,
związków drużyn, hufców i chorągwi oraz władze ruchów programowometodycznych mogą przyjąć własny system wyróżnień i nagród, na potrzeby
swojego środowiska, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej
uchwale.
4. Przewodniczący ZHP i Naczelnik ZHP wyróżniają i nagradzają zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
5. Do nagród i wyróżnień ogólnozwiązkowych należą:
a) Harcerskie Odznaczenie Honorowe - Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
b) Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”,
c) Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
d) List pochwalny Naczelnika ZHP,
e) Nagroda Naczelnika ZHP.
II. Harcerskie Odznaczenie Honorowe - Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
1. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” jest najwyższym wyróżnieniem organizacyjnym
ZHP.
2. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” ma trzy stopnie:
a) Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
b) Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
c) Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.
3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” może być nadany instruktorom ZHP
w stopniu co najmniej podharcmistrza, którzy są naturalnymi liderami
swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji,
poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących
wzorcami do naśladowania dla innych, za systematyczną i skuteczną pracę
motywacyjną.
4. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” i Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” może
być nadany:

a) członkom zwyczajnym ZHP za bohaterskie czyny,
b) instruktorom ZHP w stopniu harcmistrza za wybitne zasługi dla ZHP,
długoletnią i aktywną służbę uwieńczoną znaczącymi osiągnięciami
wychowawczymi i organizacyjnymi,
c) osobom szczególnie zasłużonym dla ZHP, niebędącym członkami ZHP.
5. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” może być nadany osobom nie
odznaczonym uprzednio Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
6. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadaje się osobom odznaczonym uprzednio
Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. W szczególnych przypadkach Złoty
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” może być nadany osobom nie odznaczonym
uprzednio Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
7. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” może być nadany pośmiertnie.
8. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” wykonany jest z metalu w kolorze brązu,
o wymiarach 33x33 mm. W środku Krzyża umieszczony jest złoty wieniec, na
który nałożona jest biało-czerwona tarcza w kształcie trójkąta
równoramiennego wierzchołkiem ku dołowi, z napisem ZHP. Srebrny i Złoty
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” posiada analogiczny wygląd, z tym, że wykonany
jest odpowiednio z metalu w kolorze srebra i złota. Krzyż „Za Zasługi dla
ZHP” zawiesza się na wstążce koloru brązowego z dwoma zielonymi paskami
po bokach.
9. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nosi się nad lewą kieszenią munduru po
odznaczeniach państwowych i resortowych, pod Krzyżem Harcerskim.
Dopuszcza się noszenie baretki odznaczenia.
10. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadaje Przewodniczący ZHP z własnej inicjatywy,
na wniosek Naczelnika ZHP lub właściwego komendanta chorągwi.
11. Zgłoszenie inicjatywy nadania Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” do komendanta
chorągwi przysługuje bezpośredniemu przełożonemu kandydata. Komendant
chorągwi i Naczelnik ZHP mogą złożyć wniosek Przewodniczącemu ZHP
z własnej inicjatywy.
12. Składający wniosek jest obowiązany zadbać, aby wniosek był czytelny,
zawierał możliwie najszersze uzasadnienie, wraz z załączeniem wszelkich
możliwych poświadczeń osiągnięć, które mają stanowić podstawę nadania
Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”.
13. Wniosek opiniuje Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”, którą powołuje
Przewodniczący ZHP. Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” może przed
wydaniem opinii zwrócić się do składającego wniosek o uzupełnienie
wniosku. Zaopiniowany wniosek Kapituła przedstawia Przewodniczącemu
ZHP.
14. Decyzja Przewodniczącego ZHP o nieuwzględnieniu wniosku podejmowana
jest w formie pisemnej z uzasadnieniem, w terminie dwóch miesięcy od daty
złożenia wniosku. Decyzja ta jest przekazywana składającemu wniosek, a za
jego pośrednictwem zgłaszającemu inicjatywę nadania Krzyża „Za Zasługi
dla ZHP”.
15. Postanowienie Przewodniczącego ZHP o nadaniu Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”
ogłasza w rozkazie Naczelnik ZHP.
16. Dowodem nadania Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” jest legitymacja, wręczana
wraz z odznaczeniem.
17. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” wręcza uroczyście:
a) złoty - Przewodniczący ZHP lub w jego imieniu wiceprzewodniczący ZHP,
Naczelnik ZHP lub przewodniczący rady chorągwi,

b) srebrny i brązowy – Przewodniczący ZHP lub w jego imieniu upoważniony
członek władz naczelnych lub władz chorągwi ZHP.
18. Rejestr nadanych Krzyży „Za Zasługi dla ZHP” prowadzi Kapituła.
III. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
1. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących
członkami ZHP.
2. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” przyznawane jest
osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego
wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa.
3. Symbolem Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest
ozdobna laska skautowa oraz okolicznościowy dyplom.
4. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” przyznaje Naczelnik
ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na
wniosek komendanta chorągwi.
5. Naczelnik ZHP przed przyznaniem Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu
Przyjacielowi” zasięga opinii Głównej Kwatery ZHP.
6. Wniosek w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu
Przyjacielowi” komendanci chorągwi składają Naczelnikowi ZHP w terminie
do 15 stycznia danego roku.
7. Decyzję o przyznaniu Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” Naczelnik ZHP ogłasza w rozkazie.
8. Wręczenia wyróżnienia dokonuje uroczyście Naczelnik ZHP.
9. Rejestr przyznanych Honorowych Wyróżnień „Niezawodnemu Przyjacielowi”
prowadzony jest w Głównej Kwaterze ZHP.
IV. Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
1. Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego
dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju ZHP.
2. Honorowa Odznaka RPH ma dwa stopnie:
a) Srebrna Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
b) Złota Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.
3. Honorowa Odznaka RPH przyznawana jest indywidualnie i zbiorowo.
4. Srebrną Honorową Odznakę RPH mogą otrzymać członkowie ruchu przyjaciół
harcerstwa, członkowie wspierający ZHP oraz osoby nie będące członkami
ZHP za szczególną aktywność w działaniach na rzecz harcerstwa.
5. Złotą Honorową Odznakę RPH mogą otrzymać osoby odznaczone uprzednio
Srebrną Honorową Odznaką RPH za wieloletnią wyróżniającą działalność na
rzecz ZHP, nie wcześniej niż po dwóch latach od chwili przyznania Srebrnej
Honorowej Odznaki RPH.
6. Honorowa Odznaka RPH jest wykonana wg wzoru odznaki przynależności do
RPH - Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, odpowiednio z metalu w kolorze
srebra lub złota.
7. Honorową Odznakę RPH przyznaje:
a) Srebrną - właściwy komendant chorągwi z własnej inicjatywy lub na
wniosek właściwego komendanta hufca oraz Naczelnik ZHP z własnej
inicjatywy lub na wniosek właściwego komendanta hufca albo
komendanta chorągwi,

b) Złotą - Naczelnik ZHP z inicjatywy własnej albo na wniosek właściwego
komendanta hufca lub chorągwi.
8. Decyzję o przyznaniu odznak właściwy komendant chorągwi lub Naczelnik
ZHP ogłasza w swoim rozkazie.
9. Wręczania Honorowej Odznaki RPH dokonuje uroczyście:
a) Srebrnej - Naczelnik ZHP lub właściwy komendant chorągwi, a także
upoważniony przez niego komendant hufca lub przedstawiciel władz
chorągwi,
b) Złotej - Naczelnik ZHP lub upoważniony przez niego przedstawiciel władz
naczelnych ZHP.
10. Honorowa Odznaka RPH indywidualna wręczana jest wraz z legitymacją,
a zbiorowa z dyplomem.
11. Rejestr przyznanych Honorowych Odznak RPH prowadzony jest:
a) Srebrnych - w komendach chorągwi oraz Głównej Kwaterze ZHP –
w stosunku do odznak przyznanych przez Naczelnika ZHP,
b) Złotych - w Głównej Kwaterze ZHP.
V. List Pochwalny Naczelnika ZHP
1. List Pochwalny jest wyróżnieniem przyznawanym instruktorom ZHP
pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania
przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.
2. List pochwalny drużynowy może otrzymać tylko jeden raz.
3. Naczelnik ZHP wyróżnia Listem Pochwalnym corocznie w Dniu Myśli
Braterskiej 22 lutego.
4. Wnioski w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym właściwy komendant
hufca składa drogą służbową Naczelnikowi ZHP, w terminie do 15 stycznia
danego roku.
5. Wyróżnienie Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP właściwy komendant hufca
ogłasza w swoim rozkazie.
6. Wręczania Listu Pochwalnego dokonuje uroczyście właściwy komendant
hufca.
VI. Nagroda Naczelnika ZHP
1. Nagroda Naczelnika ZHP przyznawana jest członkowi zwyczajnemu ZHP, za
sukces organizacyjny lub wychowawczy.
2. Nagrodę przyznaje Naczelnik ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek
bezpośredniego przełożonego kandydata, opiniowany przez właściwego
komendanta chorągwi.
3. Nagroda może mieć postać dofinansowania, nagrody rzeczowej, prawa
uczestnictwa w imprezie lub kursie organizowanym przez ZHP.
VII. Przepisy końcowe i przejściowe
1. Wyróżnienia przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują
swoją ważność.
2. Pozbawienie wyróżnień i nagród może nastąpić w analogicznym trybie, co
ich przyznanie, w sytuacji rażącego sprzeniewierzenia się osoby wyróżnionej
wartościom i postanowieniom określonym w Statucie ZHP.
3. Wykonanie i nadanie wyróżnień, o których mowa w pkt. II-IV, finansowane
jest na koszt składającego wniosek - w przypadku komendanta hufca
i komendanta
chorągwi
z
budżetu
chorągwi,
w przypadku

4.
5.
6.
7.

Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP - z budżetu Głównej Kwatery ZHP.
Wyróżnienia, o których mowa w pkt. V-VI, finansowane są z budżetu Głównej
Kwatery ZHP.
Wzory graficzne wyróżnień określa Główna Kwatera ZHP.
W stosunku do wyróżnień i nagród, o których przyznanie złożono wnioski
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zastosowanie mają
dotychczasowe przepisy.
Traci moc uchwała nr 35/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 11 lutego 2007 r.
w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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