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Załącznik nr 4 do Regulaminu mundurowego z dn. 11.12.2013 

roku „Umundurowanie harcerzy” 

1. Wstęp 

Elementy umundurowania harcerzy obowiązujące w SH opisane są szczegółowo 

w Regulaminie mundurowym. Składają się one na poniższe wersje mundurowe:  

• Wersją mundurowa „A”, 

• Wersja mundurowa „B”, 

• Wersja mundurowa „C”, 

• Wersja mundurowa „D”, 

• Wersja mundurowa „galowa”. 

Wersja mundurowa oznacza użyty zestaw elementów umundurowania. W zależności od 

pory roku, pogody, rodzaju zbiórki/uroczystości w drużynie może obowiązywać inna 

wersja mundurowa. Należy zachować zasadę jednolitości w jednostce, tzn. wszyscy 

członkowie muszą posiadać elementy zaliczane do danej wersji. Informację 

o obowiązującej w danym momencie wersji mundurowej każdorazowo podaje przełożony 

(drużynowy/komendant szczepu/komendant hufca/naczelnik itp.). 

Regulamin mundurowy wraz z załącznikami stanowią ogólne wytyczne organizacji. Każda 

z jednostek hufca winna doprecyzować go, tworząc własny regulamin mundurowy 

jednostki. Wspominany regulamin powinien być spisany, zatwierdzony oraz znany 

wszystkim członkom jednostki. 

Jeżeli w danym momencie harcerz, bądź instruktor nie posiada wszystkich elementów 

(z wyjątkiem chusty) obowiązującej w danym momencie wersji mundurowej, nie stosuje 

się do Regulaminu Mundurowego i powinien mundur zdjąć. 

2. Wersja „A” 

Elementy obowiązkowe: 

• bluza mundurowa z wywiniętymi przed łokieć rękawami, 
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• krótkie spodnie mundurowe (galówki lub bojówki jednolite dla całej jednostki), 

• chusta, 

• nakrycie głowy, 

• pas harcerski, 

• buty mundurowe,  

• getry lub getry i wywijki. 

oraz opcjonalnie: 

• nakrycie wierzchnie.  

Wersja mundurowa „A” jest podstawową wersją mundurową, zakładaną przez harcerzy 

i instruktorów w SH. Oznacza to, że każda jednostka w hufcu winna posiadać taką wersję 

mundurową, zatwierdzoną przez komendanta hufca i opartą na wzorze w załączniku nr 3. 

Wersja ta obowiązuje podczas wszystkich zbiórek miejskich i terenowych, wycieczek 

i biwaków, odbywających się wiosną i latem. W przypadku, gdy konieczne będzie użycie 

nakrycia wierzchniego, dopuszcza się rozwinięcie rękawów.   

3. Wersja „B” 

Elementy obowiązkowe: 

• bluza mundurowa z wywiniętymi przed łokieć rękawami, 

• spodnie mundurowe, 

• chusta, 

• nakrycie głowy, 

• pas harcerski, 

• buty mundurowe, 

oraz opcjonalnie: 

• nakrycie wierzchnie.  

Wersja mundurowa „B” jest opcjonalną wersją mundurową, zakładaną przez harcerzy 

i instruktorów w SH. Jednostki w hufcu mają obowiązek posiadania tej wersji 

mundurowej, przy zachowaniu zasady jednolitości w jednostce; decyzja w sprawie 
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posiadania wersji „B” w danej jednostce musi być zawarta w przyjętym i zatwierdzonym 

regulaminie mundurowym danej jednostki. 

Obowiązuje podczas zbiórek miejskich i terenowych, wycieczek i biwaków, odbywających 

się jesienią i zimą oraz podczas zbiórek nocnych, wskazanych przez drużynowego. 

W przypadku, gdy konieczne będzie użycie nakrycia wierzchniego, dopuszcza się 

rozwinięcie rękawów. 

4. Wersja „C” 

Elementy obowiązkowe: 

• nakrycie wierzchnie, 

• spodnie mundurowe, 

• nakrycie głowy, 

• pas harcerski, 

• buty mundurowe. 

Wersja mundurowa „C” jest opcjonalną wersją mundurową. Obowiązuje ona podczas wart 

nocnych. 

5. Wersja „D” 

Elementy obowiązkowe: 

• koszulka mundurowa lub instruktorska, 

• spodnie mundurowe krótkie lub długie, 

• pas harcerski, 

• buty mundurowe, 

oraz opcjonalnie: 

• wywijki i/lub getry (tylko przy założonych krótkich spodniach).  

Wersja mundurowa „D” jest analogiczna do wersji „A” i „B”. Jedyną różnicę stanowi 

zamiana bluzy mundurowej na koszulkę mundurową jednostki lub koszulkę instruktorską. 
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Koszulka mundurowa może być wprowadzona w podstawowej jednostce SH, jaką jest: 

drużyna harcerska, gromada zuchowa lub inna jednostka działająca na zasadach drużyny. 

Jednostki nie mają obowiązku posiadania koszulki mundurowej, a więc i wersji „D”. 

6. Wersja „galowa” 

Elementy obowiązkowe: 

• bluza mundurowa z rozwiniętymi rękawami, 

• krótkie spodnie mundurowe, 

• chusta, 

• nakrycie głowy, 

• pas harcerski, 

• buty mundurowe,  

• getry lub getry i wywijki, 

oraz opcjonalnie: 

• nakrycie wierzchnie.  

Wersja mundurowa „galowa” jest obowiązkową wersją mundurową, zakładaną podczas 

oficjalnych delegacji do instytucji miejskich, bądź państwowych oraz w poczcie 

sztandarowym. 

7. Uwagi 

Wszelkie koszulki niespełniające wymogów Regulaminu mundurowego nie mogą być 

nazywane koszulkami mundurowymi i noszone w ramach jakiejkolwiek wersji 

mundurowej. Koszulki takie można nosić zamiast munduru w sytuacjach innych niż te, 

kiedy zakładany jest mundur, np. podczas rajdu. 

Jeżeli jednostka przed zmianą Regulaminu mundurowego (listopad 2013) posiadała 

koszulkę np. drużyny lub szczepu, a która po wprowadzeniu regulaminu jest niezgodna 

z nowymi zasadami, wówczas może używać jej jako koszulki mundurowej, przy czym 

kolejne produkowane winne być zgodne z Regulaminem mundurowym. 


