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1. Ustanowienie Honorowej Odznaki „COVID-19 - Ofiarni w służbie”, zwanej dalej 

„Odznaką”, ma na celu uhonorowanie członków Związku Harcerstwa Polskiego, 

którzy podczas epidemii COVID-19 w Polsce odpowiedzialnie, ofiarnie, a w 

niektórych przypadkach narażając własne życie i zdrowie, podjęli służbę na rzecz 

osób zakażonych, chorych lub potrzebujących. 

2. Uprawnionymi do otrzymania Odznaki są członkowie ZHP, w szczególności: 

1) lekarki i lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratowniczki medyczne i ratownicy 

medyczni, laborantki i laboranci, a także wykonujący inne zawody medyczne i 

studenci uczelni medycznych, którzy w okresie epidemii pełnili służbę wśród 

zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19, przebywających 

w podmiotach leczniczych, 

2) pracownicy i wolontariusze domów pomocy społecznej oraz placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub w podeszłym wieku, którzy w okresie pandemii podjęli służbę wśród 

zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19, przebywających 

w takich placówkach, 

3) osoby odpowiedzialne za koordynację działań polegających na niesieniu pomocy 

potrzebującym - osobom starszym, niepełnosprawnym i odosobnionym, którzy w 

okresie epidemii wykonywali zadania samodzielnie lub w porozumieniu z 

państwowymi organami i służbami. 

3. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana jednorazowo. 

4. Odznaka może być nadana pośmiertnie.  

5. Odznaka jest numerowana. Numer odznaki podany jest na dyplomie wręczanym wraz 

z odznaką. 

6. O nadanie Odznaki do Naczelnika ZHP występują komendanci chorągwi lub 

komendanci hufców za pośrednictwem właściwego komendanta chorągwi. Naczelnik 

ZHP może nadawać Odznakę z własnej inicjatywy. Koszt odznaki ponosi wnioskujący. 

7. Wniosek o nadanie odznaki składany jest za pomocą formularza elektronicznego przy 

użyciu konta służbowego w domenie *zhp.pl. Treść wniosku o nadanie Honorowej 

Odznaki „COVID-19 - Ofiarni w służbie”: 

a. Dane personalne: 

– imię, 

– nazwisko, 

– data urodzenia, 

– stopień instruktorski (jeśli wniosek dotyczy instruktora ZHP), 

– wykształcenie, 

– zawód wykonywany, 

– miejsce pracy. 

a. Uzasadnienie wniosku (ze szczególnym uwzględnieniem zasług w walce z 

epidemią COVID-19 i realizacji działań na rzecz osób zakażonych, chorych lub 

potrzebujących). 

b. Dane osoby wnioskującej: 

– imię,  
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– nazwisko, 

– stopień instruktorski, 

– pełniona funkcja. 

8. Odznakę nadaje Naczelnik ZHP, podając informację o nadaniu w swoim rozkazie. 

9. Odznakę wręcza Naczelnik ZHP lub z jej upoważnienia członek GK ZHP, komendant 

chorągwi lub komendant hufca. Wręczenie odbywa się w sposób uroczysty. 

10. Odznaka noszona jest nad patką prawej kieszeni, na osi symetrii kieszeni, a na bluzie 

mundurowej specjalności wodnej pod lokalizacją prawej patki z oznaczeniem 

stopnia harcerskiego, na jej osi symetrii. 

11. Odznaka wykonana z metalu w kolorze srebrnym. Odznaka przedstawia Lilijkę ZHP 

na tle globu ziemskiego otoczonego symbolem kojarzącym się z koronawirusem 

SARS-CoV-2. Siatka pól na globie wypełniona jest kolorami nawiązującymi do Flagi 

Polski. Na odznace znajduje się napis „OFIARNI W SŁUŻBIE”. 

12. Wzór Odznaki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Honorowej Odznaki „COVID-19 - Ofiarni w służbie” 

 

Wzór Honorowej Odznaki „COVID-19 - Ofiarni w służbie” 

 

 

 

 

 


