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1. Odznaka okolicznościowa „COVID-19” ustanowiona jest w związku ze służbą podjętą 

przez członków i jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz 

przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

2. Uprawnionymi do otrzymania odznaki są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, 

którzy w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 podjęli służbę na rzecz: 

a. osób chorych lub potrzebujących,  

b. osób starszych,  

c. osób przebywających na kwarantannie, 

d. innych osób dotkniętych skutkami epidemii,  

e. personelu i osób przebywająch w placówkach medycznych,  

f. personelu i osób przebywająch w innych placówkach np. opiekuńczo-

wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, domach pomocy społecznej. 

3. Odznaka może być nadana jednorazowo. 

4. O nadanie odznaki do Naczelnika ZHP występują drogą służbową komendanci hufców 

i komendanci chorągwi. Naczelnik ZHP może nadawać odznakę z własnej inicjatywy. 

5. Nabór wniosków o nadanie odznaki odbywa się w formie elektronicznej. Wniosek 

zawiera: imię, nazwisko, stopień instruktorski (jeśli wniosek dotyczy instruktora 

ZHP), numer członkowski, przydział służbowy oraz rodzaj pełnionej służby wg 

kategorii opisanych w pkt 2 regulaminu.  

6. Wnioski o nadanie odznaki można składać w okresie od wejścia w życie niniejszej 

uchwały do jednego miesiąca od ogłoszenia przez władze państwowe zakończenia 

stanu epidemii. 

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

Informacja podawana jest zbiorczo, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

8. Koszt odznaki ponosi wnioskujący. Zamówienia odznak dokonywane są zbiorczo z 

poziomu chorągwi, bezpośrednio u wskazanego producenta odznaki. Główna 

Kwatera ponosi koszt wykonania matrycy odznaki.  

9. Odznaka noszona jest na patce prawej kieszeni a na bluzie mundurowej specjalności 

wodnej pod lokalizacją patki z oznaczeniem stopnia harcerskiego, poniżej lokalizacji 

plakietek okolicznościowych w formie paska. 

10. Odznaka wykonana z metalu w kolorze srebrnym. Odznaka przedstawia lilijkę na tle 

globu ziemskiego otoczonego symbolem kojarzącym się z koronawirusem SARS-CoV-

Na odznace znajduje się napis „COVID-19”. 

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

do Regulaminu odznaki okolicznościowej „COVID-19” 

 

Wzór odznaki okolicznościowej „COVID-19” 

 

 


