Załącznik do Uchwały nr 17/XXXII
Rady Naczelnej ZHP
z dnia 24 listopada 2002 r.

Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion
1. Prawo posiadania nazwy oraz imienia mają wszystkie jednostki organizacyjne ZHP,
utworzone zgodnie ze Statutem ZHP.
2. Nazwa i imię powinny sprzyjać realizowaniu ideałów ZHP, zwłaszcza
podtrzymywaniu ciągłości kultury i tradycji narodowych oraz tradycji i dorobku
harcerstwa. Imię powinno umożliwiać wychowawcze oddziaływanie przykładu
osobowego bohatera (bohaterów) zgodnie z celami statutowymi ZHP. Przyjęcie
imienia powinno być poprzedzone działaniami wychowawczymi i programowymi,
upowszechniającymi wiedzę o bohaterze i oddziaływanie jego przykładu osobowego
w jednostce przyjmującej imię, a nadanie imienia winno być połączone
z uroczystym podsumowaniem tych działań.
3. Nazwa jednostki organizacyjnej zawiera:
- słowa “Związek Harcerstwa Polskiego”,
- określenie jednostki (np. gromada zuchowa, drużyna harcerska, krąg
instruktorski, hufiec),
- określenie miejscowości (np. Krakowska Drużyna Harcerek, Krąg Instruktorski
w Malborku),
- określenie hufca macierzystego, a dla hufców i jednostek chorągwianych –
chorągwi.
Nazwa jednostki może również zawierać numer ewidencyjny drużyny i, zgodnie
z miejscowymi zwyczajami, wyróżniki określające charakter działania, np.
specjalność oraz miano (imię własne), a także imię (bohatera), jeśli jednostka ma
imię.
4. Projekt nazwy oraz imienia należy przedstawić właściwemu komendantowi (hufca,
chorągwi) lub Naczelnikowi ZHP przed rozpoczęciem działań określonych w punkcie
2.
Nazwę oraz imię przyjmuje uchwałą jednostka organizacyjna, przedstawiając
uchwałę wraz z uzasadnieniem komendzie harcerskiej, która tworzy lub zatwierdza
utworzenie jednostki.
5. Komendant właściwej jednostki harcerskiej (hufca, chorągwi, Naczelnik ZHP)
nadaje rozkazem nazwę oraz imię jednostki.
6. Komendant odpowiedniej jednostki harcerskiej może odmówić nadania nazwy lub
imienia, jeśli proponowana przez jednostkę nazwa lub imię nie odpowiada
warunkom określonym niniejszym regulaminem, nie może jednak nadać imienia
w brzmieniu innym niż proponowane przez jednostkę – bez jej zgody.
7. Zasady określające przyjmowanie i nadawanie imienia stosuje się odpowiednio do
zmiany nazwy i imienia jednostek organizacyjnych ZHP.

8. Numerację drużyn w miejscowości określa komenda hufca zgodnie z przyjętymi
w hufcu i chorągwi zwyczajami.
9. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do przyjmowania nazw i imion przez
ruchy programowo-metodyczne – z wyłączeniem postanowień dotyczących ich
nadawania. Przyjęte przez ruch lub jego radę nazwa i imię są zatwierdzane przez
komendanta właściwej jednostki harcerskiej.

