Biuro Naczelnictwa ZHR

Instrukcja w sprawie
zasad przyznawania i przechowywania
sztandarów oraz wzorów sztandarów

1

(Uchwala Naczelnictwa ZHR nr 45/1 z dnia 23 padziernika1994 r.
na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu symboli, odznak i oznaczeñ)
§1

Sztandar jest symbolem ideowych treci harcerstwa i jego posiadanie jest najwy¿szym
wyró¿nieniem jednostki organizacyjnej ZHR.
§2

1. Prawo posiadania sztandaru przys³uguje Zwi¹zkowi, chor¹gwiom, hufcom i dru¿ynom
zwanym jednostkami - za wzorow¹ pracê potwierdzon¹ przez wizytatorów.
2. Prawo posiadania i u¿ywania sztandaru nie przys³uguje jednostkom próbnym i zuchom,
ani jednostkom, które nie spe³niaj¹ w danej chwili warunków regulaminów Zwi¹zku.
3. W uzasadnionych wypadkach w³adze, o których mowa w ust. 4, mog¹ przyznaæ prawo
posiadania sztandaru innym jednostkom Zwi¹zku.
4. Prawo posiadania sztandaru przyznaje:
a) hufcom i chor¹gwiom harcerek - Naczelniczka Harcerek,
b) hufcom i chor¹gwiom harcerzy - Naczelnik Harcerzy,
c) dru¿ynom harcerek - w³aciwa komendantka chor¹gwi,
d) dru¿ynom harcerzy - w³aciwy komendant chor¹gwi.
5. Z wnioskiem o prawo posiadania sztandaru przez jednostki organizacyjne Zwi¹zku mog¹
wystêpowaæ do w³adz, o których mowa w ust. 4, zainteresowane jednostki, ko³a przyjació³ harcerstwa lub fundatorzy dzia³aj¹cy w porozumieniu z w³adzami jednostki, której
ma zostaæ przyznane prawo posiadania sztandaru.
6. Jednostka ubiegaj¹ca siê o prawo posiadania sztandaru prowadzi pracê wychowawcz¹,
maj¹c¹ na celu przybli¿enie harcerzom wartoci ideowych, których symbolem jest sztandar.
7. Gdy jednostka organizacyjna nie spe³nia warunku wzorowej pracy, w³adze, o których
mowa w ust. 4 mog¹ wydaæ zakaz wystêpowania ze sztandarem w cile okrelonym
czasie, za w wypadku rozwi¹zania jednostki sztandar nale¿y przekazaæ odpowiednio do
G³ównej Kwatery Harcerek albo G³ównej Kwatery Harcerzy.
8. Jednostka posiadaj¹ca sztandar wystêpuje z nim podczas szczególnie wa¿nych
uroczystoci dotycz¹cych danej jednostki, a w szczególnoci:
a) podczas Przyrzeczenia Harcerskiego,
b) z okazji wi¹t narodowych,
c) na specjalny rozkaz w³aciwego prze³o¿onego jednostki.
9. Sztandary historyczne mog¹ byæ u¿ywane przez jednostki za zgod¹ w³adz, o których
mowa w ust. 4, przy czym w przypadku, gdy sztandar taki nie zawiera nazwy ZHR,
nale¿y obowi¹zkowo przymocowaæ do drzewca sztandaru bialo-czerwon¹ szarfê
z napisem Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
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§3
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1. Projekt sztandaru Zwi¹zku zatwierdza Rada Naczelna ZHR, za projekty pozosta³ych
sztandarów podlegaj¹ zatwierdzeniu przez w³adze, o których mowa w § 2 ust. 4, przy
czym w projektach powinny byæ uwzglêdnione elementy, o których mowa w ust. 2, 5.
2. Sztandar chor¹gwi, hufca oraz dru¿yny - w kolorach wed³ug projektu powinien uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce elementy:
a) strona prawa - orze³ bia³y na czerwonym tle oraz napis Ojczyzna, Nauka, Cnota, przy
czym dopuszczalna jest w naro¿nikach tej strony dodatkowo kompozycja innych elementów.
b) strona lewa - Krzy¿ Harcerski odpowiadaj¹cy stopniowi Harcerki/Harcerza
Rzeczypospolitej oraz pe³n¹ nazwê Zwi¹zku oraz jednostki np. "Zwi¹zek Harcerstwa
Rzeczypospolitej Bydgoski Hufiec Harcerzy im. Jana Wierzejewskiego".
3. Sztandar dru¿yny powinien posiadaæ wymiary 80 cm x 80 cm, za sztandar hufca
i chor¹gwi - wymiary 90 cm x 90 cm.
4. Sztandary obszyte s¹ frêdzlami:
a) w kolorze z³otym - sztandar chor¹gwi,
b) w kolorze srebrnym lub szarym - sztandar hufca,
c) w kolorze barw sztandaru - sztandar dru¿yny.
5. Drzewce wszystkich sztandarów zakoñczone s¹ lilijk¹ harcersk¹ i sk³adaj¹ siê z dwóch
czêci.
§4

1. Sztandar przechowywany jest w gablocie umieszczonej na honorowym miejscu w
pomieszczeniu w³aciwej jednostki.
2. Sztandar dru¿yny spe³nia rolê wychowawcz¹ i powinien byæ u¿ywany oraz przechowywany z nale¿ytym szacunkiem.
3. Do wszystkich czynnoci zwi¹zanych ze sztandarem upowa¿nieni s¹:
a) w dru¿ynie - mianowani cz³onkowie pocztu sztandarowego (3-6 harcerek albo
harcerzy),
b) w hufcu, chor¹gwi oraz Zwi¹zku - wyznaczone dru¿yny reprezentacyjne albo
mianowane poczty sztandarowe.
§5

Jednostkom Zwi¹zku, które posiada³y sztandary przed dniem l grudnia 1994 roku, przys³uguje nadal prawo posiadania tych sztandarów, przy czym do sztandarów tych nie stosuje siê
przepisów dotycz¹cych wzorów sztandarów oraz trybu zatwierdzania projektów sztandarów
- wynikaj¹cych z niniejszej instrukcji.
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