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Regulamin mundurowy drużyny 
 

 .................................................................................................  
/numer i nazwa jednostki/ 

 
 
Zatwierdzony dnia  ...........................................  

/data i podpis zatwierdzającego/ 
I.  REGULAMIN MUNDUROWY 

1. Mundur organizacyjny 

1.1. Mundur 

Mundur zgodny z wytycznymi Regulaminu Mundurowego SH pkt I.2.1. a/b1) 

1.2. Chusta 

Chusta w kształcie trójkąta o bokach 70×70×100 cm w kolorze/kolorach  ................ 2);  

spięta suwakiem/pierścieniem/wiązana1) noszona pod kołnierzem. 

1.3. Nakrycie głowy 

Beret/kapelusz/rogatywka1) harcerski/a w kolorze  ................................................... .2) 

� Latem dopuszcza się – poza apelami i uroczystościami – noszenie chustek, 

czapek z daszkiem lub kapeluszy turystycznych, jednolitych dla całej 

drużyny 1).  

� Zimą dopuszcza się noszenie nakrycia głowy innego niż mundurowe, 

w jednolitym dla drużyny ciemnym kolorze. 

1.4. Pas harcerski 

Tradycyjny pas harcerski o szerokości 35 mm, wykonany ze skóry lub tworzywa 

skóropodobnego w kolorze brązowym lub typu parcianego w kolorze zielonym 

lub czarnym, z lilijką na klamrze lub skórzany pas oficerski, jednolicie w całej 

drużynie. 

1.5. Getry i wywijki 1) 

W drużynie nosi się:  

� Getry (podkolanówki) w kolorze ........... 2) i wywijki w kolorze .................... 2), 

� Getry (podkolanówki) w kolorze ........... 2) (bez wywijek), 

� Wywijki w kolorze ................................ 2) (bez getr). 

Dopuszcza się zwijanie getr do kostek pod warunkiem, że jest to jednolite w 

całej drużynie. 



(Załącznik 2 do Regulaminu mundurowego SH) 
 

Dla dziewcząt dopuszcza się noszenie rajstop lub obcisłych spodni typu 

legginsy w kolorze czarnym i wywijek (bez getr) lub w kolorze cielistym z 

getrami i wywijkami jednocześnie, jednolicie dla całej drużyny. 

1.6. Obuwie 

Obuwie ciemne (czarne, brązowe, granatowe lub zielone w kolorze jednakowym 

dla całej drużyny) skórzane lub skórzanopodobne z cholewką co najmniej do 

połowy kostki, sznurowane, na płaskiej podeszwie.  

Dopuszcza się noszenie do munduru butów typu trekkingowe za kostkę, na 

płaskiej podeszwie. 

Dla dziewcząt dopuszcza się także noszenie butów typu trekkingowe do kostki 

oraz czarnych lub ciemnobrązowych półbutów (butów sznurowanych z cholewką 

poniżej kostki) na płaskiej podeszwie. (przy zachowaniu zasady, że do półbutów 

nie zalicza się trampek i adidasów).  

1.7. Koszulka mundurowa 

Koszulka mundurowa w kolorze szarym/czarnym/zielonym/czerwonym/żółtym/ 

niebieskim/bordowym/białym1), z emblematem SH i pełnym napisem 

Stowarzyszenie Harcerskie, znajdującym się z przodu koszulki po lewej stronie. 

Dopuszcza się noszenie emblematu jednostki na lewym rękawie koszulki. 

Koszulka mundurowa może być noszona wymiennie z bluzą mundurową – z 

wyjątkiem apeli i uroczystości – oraz przy zachowaniu zasady jednolitości w 

jednostce. 

1.8. Okrycie wierzchnie 

a/ Kangurka/peleryna/kurtka1) o jednolitej barwie, czarna/khaki/zielona/ 

granatowa1).  

b/ Bluza/sweter1) wkładane przez głowę/zapinane pod szyję1) o jednolitej barwie 

w kolorze ......................... 2). 

Dopuszcza się noszenie trwałych emblematów harcerskich na okryciach 

wierzchnich. 

 

 

II.  REGULAMIN ODZNAK i OZNAK  

 
1. Oznaki stopni harcerskich i instruktorskich 

1.1. Oznaki stopni harcerskich1) 
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Oznaki stopni harcerskich nabija się na krzyżu harcerskim: 

� ochotniczka/młodzik – nie oznacza się, 

� tropicielka/wywiadowca – nie oznacza się, 

� pionierka/ćwik – złota lilijka, 

� wędrowniczka/Harcerz Orli – złota lilijka w złotym kręgu, 

� Harcerka/Harcerz Rzeczypospolitej – złoty wieniec oraz lilijka w złotym 

kręgu. 

Dopuszcza się dodatkowo oznaczanie trzech pierwszych stopni harcerskich 

białymi paskami (o szerokości 5–6 mm) na naramienniku lub pagonie: 

� ochotniczka/młodzik – 1 pasek, 

� tropicielka/wywiadowca – 2 paski, 

� pionierka/ćwik – 3 paski. 

1.2. Oznaki stopni instruktorskich 

Oznaką stopni instruktorskich są kolorowe podkładki noszone pod krzyżem 

harcerskim: 

� przewodniczka/przewodnik – granatowa, 

� podharcmistrzyni/podharcmistrz – zielona, 

� harcmistrzyni/harcmistrz – czerwona. 

2. Oznaczenia funkcji  

Oznaczenia funkcji zuchowych, harcerskich i instruktorskich wręcza osoba mianująca na daną 

funkcję. 

2.1. Oznaki funkcji harcerskich i instruktorskich 

a/ Oznaką pełnienia funkcji harcerskich i instruktorskich jest sznur służbowy. 

b/ Sznur służbowy jest podwójny, o długości 50 cm, z węzłem lub suwakiem 

takiej samej barwy. 

c/ Komendanci jednostek organizacyjnych SH oraz Naczelnik noszą sznur 

służbowy z ramienia. 

d/ Sznur funkcyjny nosi się na mundurze, spod lewego ramienia lub na lewym 

naramienniku (z ramienia), w zależności od pełnionej funkcji. Drugi koniec 

sznura chowa się do lewej kieszeni munduru. 

e/ W przypadku pełnienia funkcji we władzach z wyboru, nosi się sznur pełnionej 

funkcji podstawowej z węzłami lub suwakami w kolorach władz, do których 

zostało się wybranym. 

f/ Oznaki funkcji harcerskich: 
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� szeregowy – sznur szary noszony spod ramienia, 

� podzastępowy – sznur szary z brązowym suwakiem, noszony spod 

ramienia, 

� zastępowy – sznur brązowy noszony spod ramienia. 

g/ Oznaki funkcji instruktorskich: 

(a) w podstawowych jednostkach: 

� przyboczny – sznur zielony noszony spod ramienia, 

� kwatermistrz drużyny –sznur szary noszony spod ramienia lub sznur 

funkcji podstawowej z czerwonym suwakiem, 

� drużynowy – sznur granatowy noszony spod ramienia, 

� komendant szczepu – sznur granatowy noszony z ramienia, 

� zastępca komendanta szczepu – sznur funkcji podstawowej lub 

granatowy spod ramienia z 2 granatowymi suwakami, 

� członek komendy szczepu – sznur funkcji podstawowej lub granatowy 

spod ramienia z 1 granatowym suwakiem, 

� kwatermistrz szczepu – granatowy sznur noszony spod ramienia lub 

sznur funkcji podstawowej z czerwonym suwakiem. 

(b) w terenowych jednostkach SH: 

� komendant hufca – sznur srebrny noszony z ramienia, 

� zastępca komendanta hufca – sznur srebrny noszony spod ramienia lub 

sznur funkcji podstawowej z 2 srebrnymi suwakami, 

� członek komendy hufca – sznur srebrny noszony spod ramienia lub 

sznur funkcji podstawowej z 1 srebrnym suwakiem, 

� instruktor komendy hufca – sznur srebrny noszony spod ramienia, 

� kwatermistrz hufca – srebrny sznur noszony spod ramienia lub sznur 

funkcji podstawowej z czerwonym suwakiem. 

(c) władze Stowarzyszenia Harcerskiego 

� Naczelnik SH – sznur skórzany noszony z ramienia, 

� Skarbnik SH – sznur skórzany noszony spod ramienia z trzema 

czerwonymi suwakami, 

� członek Naczelnictwa SH – skórzany sznur noszony spod ramienia lub 

sznur funkcji podstawowej z 1 skórzanym suwakiem, 

� instruktor Naczelnictwa SH – sznur czarny noszony spod ramienia, 
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� przewodniczący Sądu Harcerskiego SH – sznur funkcji podstawowej 

lub sznur czarny z 3 fioletowymi suwakami, 

� członek Sądu Harcerskiego SH – sznur funkcji podstawowej lub sznur 

czarny z 1 fioletowym suwakiem, 

� przewodniczący Komisji Rewizyjnej SH – sznur funkcji podstawowej 

lub sznur czarny z 3 białymi suwakami, 

� członek Komisji Rewizyjnej SH – sznur funkcji podstawowej lub sznur 

czarny z 1 białym suwakiem, 

� kwatermistrz SH – czerwony sznur noszony spod ramienia. 

(d) inne 

� p.o. drużynowego – sznur zielony z jednym granatowym suwakiem. 

3. Oznaki sprawności 

3.1. Oznaki sprawności harcerskich  

Oznaką sprawności harcerskiej jest krążek o średnicy 30 mm z odpowiednim 

symbolem sprawności. 

Oznaki sprawności haftuje się lub przyszywa na prawym rękawie po trzy w 

rzędzie, w odległości 5 mm jedna od drugiej, pierwszy rząd w odległości 10 cm 

od wszycia rękawa. 

4. Oznaki środowiska 

4.1. Oznaką przynależności do środowiska jest herb miasta – siedziby jednostki, 

wyhaftowany lub nałożony z tworzywa sztucznego na tarczę o wysokości 55–60 

mm, bądź zamiennie plakietka hufca o wysokości 50–60 mm. W miejsce oznaki 

przynależności do środowiska dopuszcza się noszenie godła państwowego.2) 

4.2. Herb lub godło państwowe nosi się na lewym rękawie munduru 

organizacyjnego w połowie ramienia2). 

4.3. W drużynie ...............................2) nosi się na mundurze plakietki wymienione w 

punkcie 4.1 o wysokości około .... mm2). Plakietkę drużyny/szczepu nosi się na 

lewym rękawie nad herbem miasta lub plakietką hufca (wyjątkiem jest noszenie 

plakietki godła państwowego, wówczas ta plakietka winna być noszona jako 

pierwsza od góry). 

5. Oznaki pamiątkowe 

5.1. Plakietki uczestnictwa w akcjach nosi się na górnej prawej kieszeni munduru 

do następnej akcji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. 
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5.2. Oprócz w/w oznak na mundurze można nosić najwyżej 2 inne oznaki 

pamiątkowe. 

 

 

 

 
                                                           
1)  Niepotrzebne skreślić 
2)  Wypełnić zgodnie z ustaleniami drużyny 


