
(Załącznik 1 do Regulaminu mundurowego SH) 

Regulamin mundurowy gromady 
 

 .................................................................................................  
/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.1.1. a/b1) 

a/ Spodnie długie (co najmniej do kostek) z prostymi nogawkami/typu bojówki1) w 

kolorze jednolitym czarnym/zielonym (khaki)1).  

1.1. Chusta: 

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

spięta suwakiem/pierścieniem/wiązana1) noszona pod kołnierzem. 

1.2. Pas zuchowy 

Pas zgodny z wytycznymi Regulaminu Mundurowego SH pkt I.1.3. 

1.3. Obuwie i skarpetki  

a/ Obuwie zakryte, ciemne. 

b/ Skarpetki/wywijki1) w kolorze  .................... 2)  

lub rajstopy (legginsy) w kolorze ................. 1), 2)  

1.4. Nakrycie głowy 

Brak1) / .......................................................................................................................... 2). 
/rodzaj i kolor/ 

II.  REGULAMIN ODZNAK i OZNAK  

1. Oznaki stopni zuchowych. 

Oznaką stopni zuchowych są pięcioramienne gwiazdki, wykonane z tworzywa 

sztucznego/metalu/haftowane1) w kolorach  ................. 2).  

Rozpiętość ramion gwiazdek wynosi 5 mm. Gwiazdki noszone są pod znaczkiem zucha na 

podkładce o wymiarach 10×40 mm. Poszczególne stopnie zuchowe oznaczone są: 

� zuch ochoczy – jedną gwiazdką, 

� zuch sprawny – dwiema gwiazdkami, 

� zuch gospodarny – trzema gwiazdkami. 

2. Oznaczenia funkcji  

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

funkcję. 



(Załącznik 1 do Regulaminu mundurowego SH) 

2.1. Oznaki funkcji zuchowych 

a/ Oznaką szóstkowego jest krokiewka w kolorach  ............................................ 2), 

zwrócona wierzchołkiem do góry. Długość ramienia krokiewki wynosi 40 mm, a 

szerokość 10 mm. 

b/ Oznakę szóstkowego nosi się na lewym rękawie, 5 cm poniżej wszycia rękawa. 

3. Oznaki sprawności 

3.1. Oznaki sprawności zuchowych 

Oznaki sprawności zuchowych mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 35 

mm, zwróconego wierzchołkiem ku dołowi. Na trójkącie z filcu lub materiału jest 

wyhaftowany lub nałożony z tworzywa sztucznego symbol sprawności. 

Oznaki sprawności zuchowych nosi się na prawym rękawie munduru powyżej łokcia, 

przyszyte po sześć, tworząc sześciokąt równoramienny. 

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. 

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

połowie ramienia2). 

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

punkcie 4.1 o wysokości około .... mm2). Plakietkę gromady/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 stanowiące pamiątkę uczestnictwa w akcji nosi się na górnej prawej 

kieszeni munduru do następnej akcji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. 

5.2. Oprócz w/w oznak na mundurze można nosić najwyżej 2 inne oznaki pamiątkowe. 

 
                                                           
1)  Niepotrzebne skreślić 
2)  Wypełnić zgodnie z ustaleniami Gromady 


