ZASADY PRZYJMOWANIA MIAN, IMION
I SZTANDARÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO

Prawo posiadania miana oraz imienia mają wszystkie jednostki organizacyjne S.H. utworzone
zgodnie ze Statutem S.H.

I. MIANA I IMIONA
1. Miano i imię jednostki powinno sprzyjać realizowaniu ideałów S.H., zwłaszcza
podtrzymaniu ciągłości kultury i tradycji narodowych oraz dorobku i tradycji harcerstwa.
Imię powinno umożliwiać wychowawcze oddziaływanie zgodnie z celami statutowymi S.H.
2. Przyjęcie miana powinno być poprzedzone działaniami wychowawczymi i programowymi,
upowszechniającymi wiedzę o bohaterze (tzw. kampania „bohater”), a zadanie imienia
winno być połączone z uroczystym podsumowaniem tych działań.
3. Propozycje miana i/lub imienia, należy przedstawić przełożonemu (właściwemu
komendantowi hufca bądź Naczelnikowi S.H.) wraz z projektem działań zmierzających do
ich zdobycia.
4. Rozpoczęcie zdobywania miana i/lub imienia następuje po zatwierdzeniu w/w projektu
przez przełożonego i ogłoszeniu tego w rozkazie.
5. Po zakończeniu zdobywania miana i/lub imienia szef jednostki składa pisemnie meldunek
przełożonemu, który rozkazem nadaje jednostce miano i/lub imię.
6. Komendant odpowiedniej jednostki harcerskiej może odmówić nadania miana bądź imienia,
jeśli przedstawiona propozycja nie odpowiada warunkom określonym w niniejszych
zasadach. Przełożony nie może jednak nadać jednostce miana ani imienia bez jej zgody.
7. Zasady określające przyjmowanie i nadawanie mian i/lub imion stosuje się odpowiednio do
zmian mian i/lub imion jednostek organizacyjnych S.H.

II. SZTANDARY
1. Prawo posiadania sztandaru jest przyznawane dobrze działającej jednostce organizacyjnej
S.H. (z wyłączeniem gromady zuchowej) w uznaniu jej dorobku i tradycji.
2. Wniosek o przyznanie prawa posiadania sztandaru podstawowa jednostka organizacyjna
składa do komendanta hufca, zaś komendant hufca do Naczelnika S.H.
3. Ubieganie się o sztandar odpowiednia jednostka może połączyć ze zdobywaniem imienia, a
jeśli posiada już imię, wręczenie sztandaru powinno być poprzedzone działaniami
wychowawczymi i programowymi, określonym w pkt. 2
4. Prawo posiadania sztandaru przyznaje rozkazem odpowiedni komendant hufca lub
Naczelnik S.H. zatwierdzając wzór sztandaru. Wzory sztandarów S.H. określa załącznik do
niniejszych zasad.
5. Fundatorami sztandaru mogą być osoby fizyczne i prawne, ruch przyjaciół harcerstwa,
szkoły i komitety rodzicielskie oraz inne instytucje i organizacje.
6. Fundatorzy mogą powołać komitet fundacji sztandaru, zajmujący się gromadzeniem
funduszy i wykonaniem sztandaru. Środki pieniężne mogą być gromadzone przez
fundatorów na rachunkach jednostek organizacyjnych S.H.
7. Sztandary jednostek organizacyjnych S.H. są własnością Stowarzyszenia Harcerskiego.
8. Wręczenie sztandaru jednostce organizacyjnej S.H. odbywa się podczas uroczystej zbiórki.
9. Sztandar przechowywany jest w harcówce lub lokalu komendy harcerskiej na honorowym
miejscu.

10. Sztandar rozwiązanej jednostki przejmuje i przechowuje przełożony. Sztandar rozwiązanej
jednostki harcerskiej może być przez przełożonego powierzony do przechowania innej
jednostce organizacyjnej S.H.
11. Postępowanie ze sztandarami określa Regulamin Musztry S.H.
12. Zasady wchodzą w życie z dniem 15.12.1996.

