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Regulamin wyróżnień i nagród  Hufca Ziemi Tyskiej 

 

Dając wyraz pamięci o wyjątkowych osiągnięciach i wyróżniającej się postawie ideowo – 

wychowawczej harcerzy i instruktorów Komenda Hufca ZHP Ziemi Tyskiej opracowała 

regulamin wyróżnień i nagród Hufca Ziemi Tyskiej. 

 

I. Postanowienie ogólne 

1. Nagrody i wyróżnienia  są szczególną formą uznania pracy i działania dla dobra i 

rozwoju  Hufca Ziemi Tyskiej. 

2. Komendant Hufca w porozumieniu z Komendą Hufca może wnioskować o 

przyznanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez Komendanta Chorągwi 

Śląskiej ZHP, Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP oraz innych odznaczeń 

państwowych.  

Wnioski na w/w odznaczenia należy składać zgodnie z obowiązującymi regulaminami 

odznaczeń i na stosownych do nich formularzach (wnioskach). 

3. Komendant Hufca Ziemi Tyskiej może przyznać z własnej inicjatywy lub  na 

wniosek: osoby kierujące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP, 

właściwego komendanta szczepu: 

- List Gratulacyjny 

- Odznaczenie „Zasłużony dla Hufca Ziemi Tyskiej” 

- Honorową Odznakę Przyjaciela Hufca Ziemi Tyskiej 

- Tyskie Diamenty 

- Szkoła Przyjazna Harcerstwu 

 

II. List Gratulacyjny 

List Gratulacyjny Komendanta Hufca Ziemi Tyskiej jest wyróżnieniem przyznawanym 

kadrze Hufca Ziemi Tyskiej ( może również otrzymać osoba nie-będąca członkiem ZHP), 

która swoim postępowaniem i zaangażowaniem w pracę z zuchami i harcerzami, i na ich 

rzecz, stanowi przykład godny naśladowania. Listem Gratulacyjnym można wyróżnić 

wielokrotnie. 

Wnioski w sprawie wyróżnienia Listem Gratulacyjnym bezpośredni przełożony składa 

drogą służbową Komendantowi Hufca do dnia 31 stycznia 

Wyróżnienie Listem Gratulacyjnym ogłaszane jest rozkazem specjalnym, a wręczenie 

następuje podczas Dnia Myśli Braterskiej. 
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III. Odznaczenia „Zasłużony dla Hufca Ziemi Tyskiej”  

Odznaczenie przyznawane jest instruktorom, jednostkom organizacyjnym ZHP oraz 

sojusznikom harcerstwa. Może być także przyznawane harcerkom i harcerzom za 

bohaterskie czyny. 

Odznaczenie przyznawane jest w stopniu: 

a) Srebrnym (II stopień) może być przyznany instruktorom pełniącym co najmniej 2 

letnią, ciągłą i nie przerwaną  służbę, podczas której budowali swój autorytet, 

doskonalili swoją wiedzę i umiejętności oraz świadomie i pozytywnie, swoim 

przykładem, oddziaływali na otoczenie np. poprzez pomaganie innym, będąc 

instruktorem Hufca Ziemi Tyskiej.  

b) Złotym (I stopień)  

- w przypadku posiadania odznaczenia II-go stopnia oraz co najmniej 6 - letniego 

okresu pełnienia ciągłej i nie przerwanej służby w Hufcu Ziemi Tyskiej. Podczas 

pełnienia służby dbał o swój wszechstronny rozwój, jest znaczącą osobowością w 

zespole instruktorskim, dzielił się własnym doświadczeniem wychowawczym oraz 

inspirował środowisko do potrzebnego społecznie działania;  

- jednostkom organizacyjnym ZHP oraz harcerkom i harcerzom za bohaterskie czynny; 

- instruktorowi w szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek jego 

przełożonego, pomijając odznaczenie w stopniu II -gim (srebrnym), podczas okrągłych 

rocznic (10-lecie, 20-lecie, itd.) istnienia danego środowiska w którym pracuje instruktor 

na którego składany jest wniosek. 

1. Pomiędzy odznaczeniami obowiązuje co najmniej 2 letni okres karencji. 

2. Decyzja o przyznaniu Odznaczenia ogłaszana jest Rozkazem Komendanta Hufca 

Ziemi Tyskiej. 

3. Odznaczenia „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Tyskiej” nadawane są podczas 
ważnych uroczystości hufca lub środowisk hufca. 
 
 

IV. Honorową Odznakę Przyjaciela Hufca Ziemi Tyskiej 

Honorową Odznakę Przyjaciela Hufca Ziemi Tyskiej może otrzymać osoba spoza 

ZHP lub instytucja, która wspiera przez minimum 4 – lata rozwój harcerstwa i jest 

przyjacielem harcerzy. 

Wnioski w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Przyjaciela Hufca Ziemi Tyskiej składa 

drużynowy, komendant Szczepu Komendantowi Hufca do dnia 31 stycznia 

Wyróżnienie Odznaką ogłaszane jest rozkazem specjalnym, a wręczenie następuje 

podczas Dnia Myśli Braterskiej. 

 

V. Tyskie Diamenty 

Wyróżnienie to może otrzymać instruktor hufca/ były instruktor hufca, któremu 

chcemy podziękować za wieloletnią harcerską służbę w Hufcu Ziemi Tyskiej. 
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Będzie to dowód uznania za osiągnięcia i dokonania oraz za postawę godną 

naśladowania. Jest to najwyższe wyróżnienie na poziomie hufca. Po otrzymaniu 

Tyskich Diamentów nie można już wnioskować o inne odznaczenia na poziomie 

hufca. 

 

VI. Szkoła Przyjazna Harcerstwu 

Wyróżnienie to jest nadawane Szkołom, które wspierają rozwój harcerstwa co najmniej 

przez dwa lata. Udostępniają pomieszczenia na zbiórki zuchowe/harcerskie oraz 

przedsięwzięcia zaplanowane przez środowisko. Aktywizują środowiska harcerskie w 

życie szkoły. 

Wnioski w sprawie przyznania Szkoły Przyjaznej Harcerstwu składa drużynowy, 

komendant Szczepu Komendantowi Hufca do dnia 30 sierpnia. Wręczenie tablicy odbywa 

się podczas Dnia Edukacji Narodowej. 

 

VII.  Postanowienia końcowe 

1. W Hufcu Ziemi Tyskiej prowadzony jest rejestr przyznanych nagród i wyróżnień. 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Komendant Hufca lub inna 

wyznaczona przez niego osoba. 

2. Wzory wyróżnień oraz legitymacji, o których mowa w powyższym regulaminie 

stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


