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Podstawa: Regulamin mundurowy ZHP wprowadzony Uchwałą Głównej Kwatery 
ZHP 93/2019 z dnia 22 października 2019 r. 

 
 

I. Odznaka instruktorska ,,Liść Dębu’’ 
1. Odznaka Instruktorska  „Liść Dębu” jest odznaką czterostopniową : 
 - za 3 lata służby instruktorskiej – srebrny liść dębu 
 - za 6 lat służby instruktorskiej  - drugi srebrny liść dębu 
 - za 10 lat służby instruktorskiej – złoty liść dębu 
 - za 15 lat służby instruktorskiej i więcej – drugi złoty liść dębu 

- następnie co każde 5 lat - trzeci i czwarty srebrny oraz trzeci i czwarty 
złoty. 

2. Odznaka w kształcie stylizowanego liścia dębu, wykonana jest z metalu w 
kolorze srebrnym lub złotym. Odznaka noszona jest na lewej piersi munduru 
wokół Krzyża Harcerskiego w liczbie nie więcej niż dwa liście jednocześnie do 
czasu otrzymania drugiego złotego liścia. Kolejne (tj. trzeci i czwarty srebrny oraz 
trzeci i czwarty złoty) umieszczane są nad Krzyżem. 
 

II. Zasady przyznawania odznaki 
1. Odznakę przyznaje Komendant Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi 
i Andrzeja Małkowskich w Rozkazie (po zaliczeniu służby instruktorskiej). 
2.  Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie odznaki (załącznik nr 1) są: 
 - Komendant Hufca, 
 - członkowie Komendy Hufca, 
 - Komisja Stopni Instruktorskich, 
 - wszystkie zespoły działające w Hufcu, 
 - Kręgi Instruktorskie. 
3. Wnioski składane są Komendzie Hufca do ostatniego dnia bieżącego roku 
 harcerskiego. 
4. Odznakę mogą otrzymać instruktorzy, którym została zaliczona w okresie 
 obejmującym (nieprzerwanie) kolejno 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30 i 35lat służba 
 instruktorska. 
5. Odznaka przyznawana jest raz w roku w terminie określonym przez  
Komendanta w rozkazie. 
 

III. Warunki przyznawania odznaki. 
1. Odznakę może otrzymać każdy instruktor mający przydział do Hufca ZHP          
Czechowice-Dziedzice im. O. i A. Małkowskich, posiadający zaliczoną służbę 
instruktorską według wytycznych punktu 1. 
2.   Mają opłacone bieżące składki członkowskie, 
3.   Uczestniczą w życiu Hufca 
4. Stosują się do przyjętych w ZHP zasad (w tym: Statutu ZHP, Prawa i 
Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego), 
 
 



 

 

       
Załącznik nr 1 

……………………………,………….. 
 (miejscowość, data) 

 
 

Wniosek 
o przyznanie liścia dębu 

 
za 3 lata służby instruktorskiej,   za 6 lat służby instruktorskiej, 
 
za 10 lat służby instruktorskiej,   za 15 lat służby instruktorskiej, 
 
za 20 lat służby instruktorskiej,   za 25 lat służby instruktorskiej, 
 
za 30 lat służby instruktorskiej,   za 35 lat służby instruktorskiej 
 
Wnioskujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
Dane instruktora , którego dotyczy wniosek: 
 
Imię i Nazwisko:............................................................................................................................................................ 
 
Stopień: ............................................................................................................................................................................ 
 
Data urodzenia: ............................................................................................................................................................ 
 
Nr, rozkaz i data przyznania posiadanego stopnia instruktorskiego: 
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
Uzasadnienie wniosku: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Podpis osoby wnioskującej 
………………………………………. 

 
 

Decyzja Komendanta w sprawie przyznania wniosku: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 


