Poznań 02.03.2018 r.

KOMENDANT HUFCA ZHP
POZNAŃ - WILDA
im. Jana Kasprowicza

Uchwała nr 1/2018 Komendy Hufca Poznań-Wilda
z dnia 02.03.2018
w sprawie przyznawania oznaczeń służby instruktorskiej
1. Chcąc docenić i uhonorować długoletnią i aktywną służbę instruktorów Hufca, Komenda
Hufca postanawia wprowadzić zasady przyznawania oznaczeń stażu służby
instruktorskiej.
2. Oznaczenia przyjmuje się w oparciu o Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 176/2017 z
dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP, który ustanawia, że
oznaczeniem służby instruktorskiej są srebrne i złote listki dębu noszone wokół Krzyża
Harcerskiego, poczynając od dołu. Srebrny listek oznacza 3 lata służby, złoty listek
oznacza 5 lat służby.
3. Komenda Hufca ustanawia następujące zasady przyznawania oznaczeń służby:
3.1. Przyznanie oznaczeń ma miejsce przynajmniej raz w roku w okolicach 22 lutego, tj.
Dnia Myśli Braterskiej.
3.2. Oznaczenia przyznawane są na drodze uchwały Komendy Hufca i ogłaszane w
rozkazie Komendanta Hufca.
3.3. Komenda Hufca podejmując uchwałę o przyznaniu oznaczeń kieruje się oceną pracy
instruktora, jego postawą, zaangażowaniem oraz stażem lat przebytej służby
instruktorskiej.
3.4. Do stażu lat służby instruktorskiej liczone są lata potwierdzone zaliczeniem służby w
rozkazie właściwego komendanta.
3.5. Oznaczenia przyznawane są w następujących wariantach:
3 lat
1 srebrny

5 lat
1 złoty

8 lat
10 lat
1 złoty
2 złote
+ 1 srebrny

13 lat
15 lat
2 złot
3 złote
+ 1 srebrny

18 lat
20 lat
3 złote
4 złote
+ 1 srebrny

3.6. Przyznanie kolejnego listka złotego traktowane jest jako zamiana poprzedniego listka
srebrnego.
3.7. Komenda Hufca podejmując decyzję o przyznaniu oznaczeń ocenia bieżący przebieg
służby, a do weryfikacji zaliczonej służby instruktorskiej przyjmuje ostatnie 10 lat.

3.8. Instruktorzy posiadający dłuższy staż, którzy nie otrzymali oznaczeń, mogą
wnioskować do Komendy Hufca o ich nadanie. W tym celu powinni przedłożyć
książeczkę instruktorską (lub inny dokument) w celu potwierdzenia zaliczonych lat
służby.
3.9. Wręczenie oznaczeń ma miejsce podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej lub przy
innej, ważnej dla Hufca okoliczności. Wręczenia dokonuje Komendant lub członek
Komendy Hufca.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

C Z U W A J !!!
phm. Łukasz Dorna

