Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 19 grudnia 2010 r.
w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP
(fragment uchwały)
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 programowo-metodycznych 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.
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.
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 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.
4. Wzory graficzne wyróżnień określa Główna Kwatera ZHP.
5. W stosunku do wyróżnień i nagród, o których przyznanie złożono wnioski przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.
6. Traci moc uchwała nr 35/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 11 lutego 2007 r. w sprawie
wyróżnień i nagród w ZHP.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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