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Biuro Naczelnictwa ZHR

Instrukcja w sprawie piecz¹tek
(Uchwala Naczelnictwa ZHR nr 69/1 z dnia 26 stycznia 1997 r.
zmieniona Uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr 157/1 z dnia 29 lipca 2004 oraz Uchwa³¹
Naczelnictwa ZHR nr 173/4 z dnia 11 stycznia 2006r. )
§1
Jednostki organizacyjne ZHR i ich w³adze, a tak¿e instruktorki i instruktorzy pe³ni¹cy
funkcje organizacyjne mog¹ pos³ugiwaæ siê piecz¹tkami zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi
z niniejszej Instrukcji.
§2
1. Prawo u¿ywania piecz¹tek okr¹g³ych przys³uguje w³adzom naczelnym Zwi¹zku oraz
okrêgom ZHR.
2. Piecz¹tka okr¹g³a ma œrednicê 35 mm i zawiera znajduj¹cy siê w œrodku wizerunek
krzy¿a harcerskiego oraz umieszczony w otoku piecz¹tki napis zawieraj¹cy nazwê
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub jej skrót oraz nazwê jednostki np. Okrêg
Warmiñsko Pomorski.
3. Chor¹gwie mog¹ u¿ywaæ piecz¹tek okr¹g³ych o œrednicy 20 mm i zawieraj¹cych znajduj¹cy siê w œrodku wizerunek krzy¿a harcerskiego oraz umieszczony w otoku piecz¹tki
napis zawieraj¹cy skrót ZHR oraz nazwê jednostki np. Wielkopolska Chor¹giew
Harcerzy.
§3
1. Prawo u¿ywania piecz¹tek pod³u¿nych - z zastrze¿eniem ust. 2 - przys³uguje:
a) w³adzom naczelnym,
b) okrêgom,
c) innym jednostkom organizacyjnym.
2. Je¿eli na podstawie odrêbnych przepisów jednostka, o której mowa w ust. l, powinna
odbyæ okres próbny, prawo pos³ugiwania siê piecz¹tk¹ przys³uguje jej dopiero po pozytywnym zakoñczeniu okresu próbnego.
3. Piecz¹tka pod³u¿na zawiera nastêpuj¹ce elementy:
a) nazwê: "Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej",
b) pe³n¹ nazwê jednostki organizacyjnej,
c) adres wraz z kodem pocztowym oraz ewentualnie numerem telefonu. na przyk³ad:
ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
5 Wroc³awska Dru¿yna Harcerek "Cieñ"
im. Olgi Drahonowskiej-Ma³kowskiej
ul. Poznañska 25/3, 53-631 Wroc³aw
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ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Kr¹g Starszego Harcerstwa " ród³o"
ul. Grunwaldzka 12, tel. 37-21-68
12-343 Kraków
ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Ko³o Przyjació³ Harcerstwa
przy Poznañskim Hufcu Harcerek "Rzeka"
ul. Œw. Marcina 30, tel. 51-66-55
61-805 Poznañ
4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. l lit. a) - c), mog¹ dodatkowo u¿ywaæ
(np. dla celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ finansow¹) piecz¹tek pod³u¿nych bez danych
adresowych wskazanych w ust. 3 lit c). Zarz¹dy okrêgów, komendy chor¹gwi oraz
komendy hufców mog¹ tak¿e u¿ywaæ w³asnych pod³u¿nych piecz¹tek nag³ówkowych, na
przyk³ad:
ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Zarz¹d Okrêgu Warmiñsko-Pomorskiego
ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Komenda Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerek
ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Komenda £ódzkiego Hufca Harcerzy
§4
1. Prawo u¿ywania piecz¹tek imiennych przys³uguje:
a) cz³onkom Naczelnictwa oraz cz³onkom innych w³adz naczelnych pe³ni¹cym funkcje
jednoosobowo lub kieruj¹cym cia³ami kolegialnymi (np. Przewodnicz¹cy Zwi¹zku,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku, Przewodnicz¹cy Rady Duszpasterskiej
Zwi¹zku),
b) cz³onkom Zarz¹dów Okrêgów oraz pe³nomocnikom Zarz¹dów Okrêgów, a tak¿e
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnych Okrêgów,
c) instruktorkom i instruktorom kieruj¹cym jednostkami organizacyjnymi ZHR
(np. dru¿ynowym, przewodnicz¹cym KPH, hufcowym). Prawo u¿ywania piecz¹tek
imiennych przys³uguje ponadto instruktorkom i instruktorom pe³ni¹cym funkcje
w komendach chor¹gwi i G³ównych Kwaterach oraz komendantom obozów letnich
i zimowych, je¿eli zakres ich funkcji wymaga podpisywania wiêkszej iloœci dokumentów lub pism skierowanych poza ZHR.
2. Piecz¹tka imienna powinna zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
a) pe³n¹ nazwê funkcji,
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b) imiê i nazwisko,
c) skrót nazwy posiadanego stopnia instruktorskiego albo stopnia instruktorskiego i
harcerskiego, na przyk³ad:
DRU¯YNOWY
Artur Lewandowski pwd.
lub
DRU¯YNOWY
pwd. Artur Lewandowski H.O.
HUFCOWA
Anna Wroñska phm.
lub
HUFCOWA
phm. Anna Wroñska H.R.
KOMENDANT CHOR¥GWI
Jan Nowak hm.
lub
KOMENDANT CHOR¥GWI
hm. Jan Nowak H.R.
KOMENDANT OBOZU
Adam Kowalski phm.
lub
KOMENDANT OBOZU
phm. Adam Kowalski H.R.
d) w korespondencji zewnêtrznej mo¿na u¿ywaæ piecz¹tek zawieraj¹cych stopnie
naukowe i zawodowe, np.:
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU OKRÊGU
prof. Jan Nowak
harcmistrz
lub
KAPELAN OKRÊGU
ks. hm. Jan Kowalski1.
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3. Prawo, o którym mowa w ust. l i 2, przys³uguje z chwil¹ objêcia okreœlonej funkcji
(wyboru lub powo³ania zgodnie z odrêbnymi przepisami), przy czym nie dotyczy osób
pe³ni¹cych obowi¹zki.
§5
1. Zlecenie wykonania ka¿dej piecz¹tki powinno uzyskaæ zgodê w³adz jednostki nadrzêdnej, przy czym piecz¹tki, o których mowa w § 2, wykonywane s¹ zbiorczo na szczeblu
Naczelnictwa.
2. W przypadku koniecznoœci wykonania wiêcej ni¿ jednej piecz¹tki o tej samej treœci
kolejne piecz¹tki powinny dodatkowo zawieraæ numer, na przyk³ad:
ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Zarz¹d Okrêgu Dolnoœl¹skiego
(l)
§6
1. Przed wprowadzeniem do u¿ytku wszystkie piecz¹tki powinny zostaæ ujête w rejestrze,
w którym umieszcza siê:
a) odcisk piecz¹tki,
b) datê rejestracji,
c) imiê i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawid³owe wykorzystanie piecz¹tki,
d) podpis osoby odpowiedzialnej za prawid³owe wykorzystanie piecz¹tki.
2. W³adz¹ w³aœciw¹ do prowadzenia rejestracji, o której mowa w ust. l jest:
a) hufcowa lub hufcowy - dla wszystkich jednostek organizacyjnych z terenu hufca i ich
funkcyjnych,
b) komendantka chor¹gwi lub komendant chor¹gwi - dla hufców oraz innych jednostek
organizacyjnych, a tak¿e ich funkcyjnych, chyba ¿e jednostki te dzia³aj¹ w strukturze
hufców,
c) Zarz¹d Okrêgu - dla chor¹gwi i ich funkcyjnych,
d) Naczelnictwo - dla okrêgów i ich funkcyjnych, z zastrze¿eniem ust. 2 lit. c) oraz dla
w³adz naczelnych oraz osób pe³ni¹cych funkcje w tych w³adzach.
§7
Zaleca siê:
a) ograniczenie liczby wykonywanych piecz¹tek do niezbêdnego minimum,
b) stosowanie do piecz¹tek tuszu w kolorze zielonym.

§8
1. O fakcie zagubienia lub kradzie¿y piecz¹tki nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ na piœmie
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w³adze, o której mowa w § 6 ust. 2, które odnotowuj¹ ten fakt w rejestrze piecz¹tek.
2. W razie zagubienia lub kradzie¿y piecz¹tki wykorzystywanej dla celów zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ masow¹ (np. stosowanych na czekach) nale¿y ponadto og³osiæ jej
uniewa¿nienie w prasie.
§9
1. Piecz¹tki rozwi¹zanych jednostek i zwolnionych funkcyjnych powinny zostaæ
natychmiast wycofane z u¿ytku i w ci¹gu 7 dni od daty rozwi¹zania albo zwolnienia
przekazane w³adzom, o których mowa w § 6 ust. 2.
2. Z chwil¹ otrzymania piecz¹tki w³adze, o których mowa w § 6 ust. 2 odnotowuj¹ ten fakt
w rejestrze piecz¹tek.
3. Piecz¹tki wycofane s¹ przechowywane przez okres 2 lat, a nastêpnie komisyjnie
niszczone.
§ 10
1. Za w³aœciwe przechowywanie i wykorzystywanie piecz¹tek s¹ odpowiedzialne osoby,
o których mowa w § 6 ust. l lit. d).
2. W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w przechowywaniu lub wykorzystywaniu
piecz¹tek w³adze, o których mowa w § 6 ust. 2, nakazuj¹ usuniêcie nieprawid³owoœci,
a w przypadku je¿eli nie zostan¹ one usuniête mog¹ zakazaæ u¿ywania piecz¹tek, polecaj¹c jednoczeœnie ich zwrot.
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