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REGULAMIN 

ODZNAKI INSTRUKTORSKIEJ LIŚĆ DĘBU 

PRZYZNAWANEJ W HUFCU DĄBROWA GÓRNICZA 

 

1. Odznaka Instruktorska LIŚĆ DĘBU  jest odznaką czterostopniową: 

- za 5 lat służby instruktorskiej – srebrny liść dębowy 

- za 10 lat służby instruktorskiej – 2 srebrne liście dębowe 

- za 15 lat służby instruktorskiej – złoty liść dębowy  

- za 20 i więcej lat służby instruktorskiej –  2 złote liście dębowe 

2. Odznaka w kształcie stylizowanego liścia dębu, wykonana jest z metalu w kolorze 

srebrnym/złotym. 

Odznaka noszona jest z lewej strony munduru, bezpośrednio pod Krzyżem Harcerskim. 

3. Zasady przyznawania Odznaki 

 Odznakę przyznaje Komendant Hufca na wniosek Kapituły Odznaki LIŚĆ DĘBU 

 

 Wnioski składane są do Kapituły Odznaki Instruktorskiej LIŚĆ DĘBU działającej 

przy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca do dnia 31 grudnia każdego roku, która 

przedkłada je Komendantowi Hufca do zatwierdzenia (wzory wniosków w załączeniu). 

 W pierwszych dwóch latach przyznawania odznaki Kapituła dokona weryfikacji 

wszystkich aktywnie działających instruktorów w Hufcu Dąbrowa Górnicza. 

 Odznakę  mogą otrzymać instruktorzy, którym została zaliczona służba instruktorska 

za ostatni rok harcerski. 

 Odznaka przyznawana jest raz do roku, a jej wręczenie odbywa się podczas 

uroczystego posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich.(okolice 22 lutego) 

 Odznaczonej osobie wręczana jest odznaka oraz akt nadania potwierdzający 

przyznanie odznaki. 

 Przyznanie odznaki ogłasza Komendant Hufca w swoim rozkazie. 

4. Odznakę Instruktorską LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy: 

 Mają zaliczoną służbę instruktorską i mają przynajmniej 5, 10, 15, 20 lat czynnej 

pracy instruktorskiej. 

 Mają opłacone na bieżąco składki instruktorskie. 

 Mają przydział służbowy do Hufca Dąbrowa Górnicza. 

 Przestrzegają Statutu ZHP, Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz Zobowiązania 

Instruktorskiego. 

 Uczestniczą w życiu hufca (programowym, kształceniowym, organizacyjnym, innym). 

 Podejmują samodzielnie inicjatywy na rzecz hufca. 

 Podejmują inicjatywy dla siebie – w miarę możliwości uczestniczą w kursach, 

szkoleniach, warsztatach, konferencjach instruktorskich lub innych formach 

aktywności instruktorskiej (co najmniej 3 formy w okresie 5 lat), zdobywają stopnie 

instruktorskie (jeżeli jeszcze nie zdobyli wszystkich). 

 

Regulamin przyjęty uchwałą Komendy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza z dnia 25.11.2011 r. 
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Wzór umieszczenia odznaczenia 

 

 

  


