REGULAMIN PRZYZNAWANIA I NOSZENIA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
„55LAT HUFCA ZHP PIASECZNO”

1. Odznaka pamiątkowa „55lat Hufca ZHP Piaseczno” jest wyróżnieniem dla zuchów, harcerzy i
instruktorów Hufca ZHP Piaseczno im. Bohaterów Pokoju, którzy wzięli czynny udział w
Alercie Komendanta Hufca ZHP Piaseczno w dniach 28.10.-11.11.2012 z okazji obchodów
55-lecia Hufca ZHP w Piasecznie. Jest ona wyrazem zaangażowania posiadacza odznaki w
życie Hufca, troską o jego wizerunek w świadomości mieszkańców miasta, gminy i powiatu
Piaseczno. Fakt przyznania odznaki i prawo do jej noszenia zobowiązuje posiadacza do
szczególnego dbania o dobre imię Hufca zarówno w czasie pełnienia służby jak też w życiu
osobistym.
2. Odznakę przyznaje Komendant Hufca po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez
Kapitułę odznaki. W skład kapituły wchodzą instruktorzy wskazani w Rozkazie S.1/2012
Komendanta Hufca ZHP Piaseczno.

3. Wniosek o przyznanie odznaki składany jest pisemnie do Komendanta Hufca. Wniosek o
przyznanie odznaki zuchom i harcerzom składa ich bezpośredni przełożony. Wniosek o
przyznanie odznaki instruktorom sporządza Komenda Hufca ZHP i przekazuje
Komendantowi Hufca.
4. Złożone wnioski kapituła odznaki i Komendant Hufca opiniują niezwłocznie. Przyznanie
odznaki odbywa się rozkazem Komendanta Hufca i poprzez wpis do osobistych
dokumentów służbowych posiadacza odznaki. Posiadacz odznaki ma prawo nosić ją przez
365 dni, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Mundurowym ZHP.

5. Prawo do noszenia odznaki pamiątkowej tracą zuchy, harcerze i instruktorzy, którzy w
okresie 1 (jednego) roku od przyznania odznaki złamią postanowienia punktu 1 niniejszego
Regulaminu.
6. Fakt utraty prawa do noszenia odznaki jest ogłaszany w rozkazie Komendanta Hufca, po
uprzednim postanowieniu o tym przez kapitułę odznaki. Kapituła decyzję podejmuje zwykłą
większością głosów. Od decyzji Kapituły przysługuje prawo odwołania na piśmie do
Komendanta Hufca. Decyzja Komendanta Hufca jest sformułowana pisemnie i jest ona
ostateczna. Termin wydania Decyzji Komendanta Hufca nie może przekroczyć 14 dni od
dnia wpływu odwołania.

7. Przyznana odznaka pamiątkowa jest wręczana przez Komendanta Hufca na zbiórce
jednostki podstawowej po uprzednim odczytaniu rozkazu o jej przyznaniu.
8. Odznakę pamiątkową można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego lewej klapie.

9. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa dodatkowe ani przywileje z
tego tytułu, w stosunku do osób ich nie posiadających.
10. Opis odznaki pamiątkowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

