Uchwała nr 209/2005
Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego
w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP
z dnia 15 listopada 2005 r.
Na podstawie par. 64 pkt 9 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego uchwala
Regulamin mundurowy ZHP, stanowiący Załącznik nr 1, z mocą obowiązującą od 1 grudnia
2005 r.
Wobec powyższego przyjmuje się następujące zasady
1. Oficjalne wzory umundurowania, odznak i oznak ZHP są własnością Związku
Harcerstwa Polskiego, podlegają prawnej ochronie i są zastrzeżone.
2. Zasady udzielania licencji na produkcję i dystrybucję mundurów określa Główna
Kwatera ZHP w formie uchwały.
3. Decyzje o wszelkich odstępstwach od regulaminu podejmuje Główna Kwatera ZHP w
formie uchwały.
4. W okresie przejściowym do 1 września 2008 roku dopuszcza się noszenie mundurów
zgodnych z poprzednim regulaminem. Zmiany umundurowania nie obowiązuje
seniorów i seniorek.
5. Z dniem wprowadzenia regulaminu tracą ważność:
a. Regulamin mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek i instruktorów
Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 20 sierpnia 1997 r, z wyjątkiem punktów
dotyczących specjalności.
b. Regulamin odznak i oznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich Związku
Harcerstwa Polskiego z dnia 20 sierpnia 1997 r, z wyjątkiem punktów
dotyczących specjalności.
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Regulamin mundurowy Związku Harcerstwa Polskiego

Uwaga techniczna: Rysunki w regulaminie mają jedynie charakter poglądowy i nie należy się nimi sugerować w sprawie detali wyglądu
umundurowania.
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Część I.
1.

Postanowienia ogólne

Regulamin Mundurowy ZHP obowiązuje wszystkich członków zwyczajnych ZHP.

2.

Członkowie ZHP noszą mundury wg oficjalnego wzoru ZHP. Wyjątki określa regulamin. Oficjalne wzory
umundurowania ZHP podlegają prawnej ochronie, są oznaczone wszywką z logo ZHP. Koszula mundurowa jest
oznaczona dodatkowo haftowanym logo ZHP znajdującym się na lewej patce kieszeni.

3.

Krzyż harcerski, znaczek zucha oraz sznur funkcyjny, noszone są wyłącznie na koszuli mundurowej. Na
pozostałych ubraniach, oraz strojach galowych ZHP dopuszcza się noszenie miniaturki krzyża.

4.

Główna Kwatera ZHP określi w formie uchwały zasady udzielania licencji na produkcję i dystrybucję
mundurów.

5.

Każda drużyna dąży do pełnego umundurowania swoich członków, oraz dba, aby wygląd członków
drużyny/gromady był jednolity.

6.

Każdy członek ZHP ma obowiązek dbania o mundur i utrzymywania go w należytym porządku,

7.

Podczas występowania razem z gromadą, drużyną szczepem, związkiem drużyn instruktor powinien nosić
umundurowanie zgodne z zasadami przyjętymi w tej gromadzie, drużynie, szczepie, związku drużyn.

8.

Dobór dolnej części umundurowania powinien uwzględniać warunki atmosferyczne. Podwijanie rękawów w
koszuli mundurowej powinno uwzględniać warunki atmosferyczne, oraz zwyczaje przyjęte w drużynie.

9.

Decyzje o wszelkich wyjątkach od regulaminu podejmuje Główna Kwatera ZHP w formie uchwały.
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10.

Część II.

Mundur

1. Zuchy - dziewczęta

Mundur zuchowy dziewcząt składa się z:
1. Koszula mundurowa żeńska (szara) wg wzorów ZHP.
2. Spódnica (szara), spodenki (szare lub czarne) lub długie
spodnie wg wzorów ZHP. Kolor spodni i spodenek
jednolity dla dziewcząt w gromadzie. Dopuszcza się
noszenie innych długich spodni oliwkowych, czarnych lub
granatowych (o jednolitej barwie) jednolicie w całej
gromadzie,
3. Pas harcerski parciany (czarny) lub skórzany według
wzoru ZHP. Typ pasa jednolity w całej gromadzie.
4. Chusta w kolorze ustalonym przez gromadę.
5. Do krótkich spodenek opcjonalnie skarpety lub getry, w
kolorze ustalonym przez gromadę.
6. Kapelusz zuchowy lub czapka zuchowa wg wzorów ZHP, w
kolorze wybranym przez gromadę. Nakrycie głowy nie jest
obowiązkowe - jednolicie w całej gromadzie.

2. Zuchy - chłopcy

Mundur zuchowy chłopców składa się z:
1. Koszula mundurowa męska (zielona) według wzorów
ZHP,
2. Spodenki (zielone) lub długie spodnie (zielone, lub
czarne) wg wzorów ZHP. Kolor spodni i spodenek
jednolity dla chłopców w gromadzie. Dopuszcza się
noszenie innych długich spodni oliwkowych, czarnych
lub granatowych (o jednolitej barwie) jednolicie w
całej gromadzie,
3. Pas harcerski parciany (zielony) lub skórzany według
wzoru ZHP. Typ pasa jednolity w całej gromadzie.
4. Chusta w kolorze ustalonym przez gromadę.
5. Do krótkich spodenek opcjonalnie skarpety lub getry,
w kolorze ustalonym przez gromadę.
6. Czapka zuchowa wg wzorów ZHP, w kolorze
wybranym przez gromadę. Nakrycie głowy nie jest
obowiązkowe - jednolicie w całej gromadzie.
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3. Harcerki, harcerki starsze
Mundur harcerek, harcerek starszych składa się z:
1. Koszula mundurowa żeńska (szara)
wg wzorów ZHP.
2. Spódnica (szara), spodenki (szare
lub czarne) lub długie spodnie wg
wzorów ZHP. Kolor spodni i
spodenek jednolity dla dziewcząt w
drużynie. Dopuszcza się noszenie
innych długich spodni oliwkowych,
czarnych lub granatowych (o
jednolitej barwie) jednolicie w całej
drużynie.
3. Pas harcerski parciany (czarny) lub
skórzany według wzoru ZHP. Typ
pasa jednolity w całej drużynie.
4. Chusta w kolorze ustalonym przez
drużynę.
5. Do krótkich spodenek i spódnicy
getry lub skarpety w kolorze
ustalonym przez drużynę.
6. Na głowie rogatywka (szara), beret
(w kolorze ustalonym przez
drużynę), , kapelusz skautowy
(szary lub zielony), furażerka
(szara), lub kapelusz miękki według
wzoru ZHP (szary) , jednolicie w
drużynie.

4. Harcerze, harcerze starsi
Mundur harcerzy, harcerzy starszych składa się z:
1. Koszula mundurowa męska (zielona) wg
wzorów ZHP
2. Spodenki (zielone) lub długie spodnie
(zielone lub czarne) wg wzorów ZHP.
Dopuszcza się noszenie innych długich
spodni oliwkowych, czarnych lub
granatowych (o jednolitej barwie)
jednolicie w całej drużynie.
3. Pas harcerski parciany (zielony) lub
skórzany według wzoru ZHP. Typ pasa
jednolity w całej drużynie.
4. Chusta w kolorze ustalonym przez
drużynę.
5. Do krótkich spodenek getry lub skarpety
w kolorze ustalonym przez drużynę.
6. Na głowie rogatywka (zielona), beret (w
kolorze ustalonym przez drużynę), ,
kapelusz skautowy (zielony), furażerka
(zielona), lub kapelusz miękki według
wzoru ZHP (zielony) , jednolicie w
drużynie.
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5. Wędrowniczki
Mundur wędrowniczek składa się z:
1. Koszula mundurowa żeńska
(szara) wg wzorów ZHP.
2. Spódnica (szara), spodenki
(szare lub czarne) lub
długie spodnie wg wzorów
ZHP. Kolor spodni i
spodenek jednolity dla
dziewcząt w drużynie.
Dopuszcza się noszenie
innych długich spodni
oliwkowych, czarnych lub
granatowych (o jednolitej
barwie) jednolicie w całej
drużynie.
3. Pas harcerski parciany
(czarny) lub skórzany
według wzoru ZHP. Typ
pasa jednolity w całej
drużynie.
4. Chusta w kolorze ustalonym
przez drużynę.
5. Do krótkich spodenek i
spódnicy getry lub skarpety
w kolorze ustalonym przez
drużynę.
6. Na głowie rogatywka
(szara), beret (w kolorze
ustalonym przez drużynę), ,
kapelusz skautowy (zielony
lub szary), furażerka
(szara), lub kapelusz miękki
według wzoru ZHP (szary) ,
jednolicie w drużynie.
7. W szczególnych sytuacjach
dopuszczona spódnica
galowa (szara), lub spodnie
galowe (szare).
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6. Wędrownicy
Mundur wędrowników składa się z:
1. Koszula mundurowa męska
(zielona) wg wzorów ZHP
2. Spodenki (zielone) lub
długie spodnie (zielone lub
czarne) wg wzorów ZHP.
Dopuszcza się noszenie
innych długich spodni
oliwkowych, czarnych lub
granatowych (o jednolitej
barwie) jednolicie w całej
drużynie.
3. Pas harcerski parciany
(zielony) lub skórzany
według wzoru ZHP. Typ
pasa jednolity w całej
drużynie.
4. Chusta w kolorze ustalonym
przez drużynę.
5. Do krótkich spodenek getry
lub skarpety w kolorze
ustalonym przez drużynę.
6. Na głowie rogatywka
(zielona), beret (w kolorze
ustalonym przez drużynę),
kapelusz skautowy
(zielony), furażerka
(zielona), lub kapelusz
miękki według wzoru ZHP
(zielony) , jednolicie w
drużynie.
7. W szczególnych sytuacjach
dopuszczone spodnie
galowe (zielone lub czarne).
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7. Instruktorki
Mundur instruktorek składa się z:
1. Koszula mundurowa żeńska
(szara) wg wzorów ZHP.
2. Spódnica (szara),spódnica
galowa (szara) spodenki
(szare lub czarne), spodnie
galowe (szare) lub długie
spodnie (zielone lub czarne)
wg wzorów ZHP.
Dopuszcza się noszenie
innych długich spodni
oliwkowych, czarnych lub
granatowych (o jednolitej
barwie) .
3. Pas harcerski parciany
(czarny) lub skórzany
według wzoru ZHP.
4. Chusta lub krajka.
5. Do krótkich spodenek i
spódnicy getry lub
skarpety.
6. Na głowie rogatywka
(szara), beret (w kolorze
ustalonym przez drużynę), ,
kapelusz skautowy (zielony
lub szary), kapelusz „Olga”
(szary), furażerka (szara)
lub kapelusz miękki według
wzoru ZHP (szary).

8. Instruktorzy
Mundur instruktorów składa się z:
1. Koszula mundurowa męska
(zielona) wg wzorów ZHP
2. Spodenki (zielone), długie
spodnie (zielone lub
czarne), lub spodnie galowe
(zielone lub czarne) wg
wzorów ZHP. Dopuszcza się
noszenie innych długich
spodni oliwkowych,
czarnych lub granatowych
(o jednolitej barwie)
jednolicie w całej drużynie.
3. Pas harcerski parciany
(zielony) lub skórzany
według wzoru ZHP.
4. Chusta lub krajka.
5. Do krótkich spodenek getry,
lub skarpety.
6. Na głowie rogatywka
(zielona), beret (w kolorze
ustalonym przez drużynę), ,
kapelusz skautowy
(zielony), furażerki
(zielone), lub kapelusz
miękki według wzoru ZHP
(zielony).
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Część III.

Strój galowy

1. Instruktorki - strój galowy

1. Żakiet galowy i spódnica galowa, lub spodnie galowe wg wzorów ZHP. Biała koszula.
2. Pod kołnierzem apaszka ZHP.

2. Instruktorzy - strój galowy

1. Marynarka galowa i spodnie galowe wg wzorów ZHP. Biała koszula.
2. Pod kołnierzem krawat ZHP.

Część IV.

Noszenie munduru – przepisy i regulacje

1. Zasady ogólne
1.1
Zastosowania polowe (zajęcia w terenie,
gry, wędrówki)
Mundur, ewentualnie koszulka ZHP lub koszulka drużyny, inna
bluza noszona zamiast koszuli mundurowej. W przypadku
wędrówek i innych aktywności publicznych pożądany jednolity
wygląd. Mundurowe nakrycie głowy noszone wtedy gdy nie
przeszkadza to w wykonywanych czynnościach. Do koszuli
mundurowej nie nosimy nakryć głowy poza regulaminowymi,
chyba że spowodowane jest to warunkami atmosferycznymi (np.
zimowe czapki).

1.2

Zastosowania galowe (apele, wystąpienia, kominki i inne uroczystości)

Mundur, ewentualnie okrycie wierzchnie korespondujące z typem aktywności – np. bluza
polarowa z kolekcji ZHP.
1.3

Noszenie stroju galowego

Strój galowy noszony jest przez instruktorów i instruktorki jedynie w wyjątkowych
okolicznościach

2. Chusta
Chusta noszona w miarę możliwości podczas noszenia koszulek, bluz, swetrów itd. – na szyi.
Obowiązkowo noszona do koszuli mundurowej – pod kołnierzem. Spięta suwakiem
(pierścieniem), lub wiązana.
W przypadku zdobywania barw w drużynie, czy szczepie, podczas okresu próbnego
obowiązkowo noszona chusta próbna - w innych barwach (np. biała).
Podczas wymagających tego zajęć chusta może być chwilowo zdejmowana, może też służyć
do innych, nagłych celów (np. jako chusta trójkątna w nagłym wypadku).

3. Pas harcerski
Pas harcerski obowiązkowo noszony jest do długich spodni, krótkich spodenek oraz spódnicy (nie dotyczy
wariantów galowych) Pas harcerski noszony jest w szlufkach.
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Część V.
1.

Odznaki i oznaki

Rozmieszczenie odznak i oznak na mundurze
1.2

1.1

4.2
3.2
2.1

3.1

3.3
3.4

4.3
4.5

3.2

4.1
6

3.3
3.4

4.4

2.2

4.1
4.7
4.5

5.1

5.3
2.3

5.2
2.3

5.2

3.5

3.5

3.6

4.6

4.6

1. Naramienniki
1.1

Patki

Na naramiennikach harcerze, harcerki, harcerze starsi, harcerki starsze, wędrownicy, wędrowniczki noszą
patki z oznaczeniami stopni harcerskich. Patki mogą być noszone także przez instruktorów. Kolorystyka
patek ustalana jest przez drużynę. Pod stopniami może znajdować się numer drużyny lub szczepu.
Oznaczenia stopni określa system stopni harcerskich.

1.2

Naramiennik wędrowniczy

Naramiennik nadawany jest obrzędowo wędrownikom po ukończeniu Próby Wędrowniczej oraz
instruktorom pracującym z wędrownikami. Pozostali członkowie ZHP noszą w tym miejscu patkę
analogicznie jak w pkt 1.1

2. Prawy rękaw
2.1

Plakietka przynależności do drużyny specjalnościowej

Rodzaje i wzory plakietek określa instrukcja specjalności.
2.2

2.3

Oznaczenie projektu starszoharcerskiego

Oznaczenia sprawności.

Oznaką sprawności harcerskich jest krążek o średnicy 3 cm
z symbolem sprawności. Oznaką sprawności zuchowych jest trójkąt równoboczny o boku 3,5 cm. Wzory
sprawności określają: regulamin sprawności harcerskich i regulamin sprawności zuchowych.
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3. Prawa kieszeń
3.1

Znaki służb

Wzory znaków służb określa regulamin znaków służb.
3.2

Odznaka honorowa

3.3

Plakietki okolicznościowe w formie paska

3.4

Pozostałe odznaki

3.5

Plakietki okolicznościowe

3.6

Odznaki noszone na pasku:
a. Znaczek zucha

Znaczek zucha na pasku noszony jest przez instruktorów pracujących z zuchami.
b. Odznaka Kadry Kształcącej
Rodzaje odznak określa Regulamin pracy z kadrą w ZHP
c. Odznaka HSR
Rodzaje odznak określają zasady działania Harcerskiej Szkoły Ratownictwa

4. Lewa kieszeń
4.1

Odznaka organizacyjna
a. Krzyż harcerski

Krzyż harcerski noszą członkowie ZHP po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Pod krzyżem instruktorzy
noszą filcowe podkładki w kolorze zależnym od stopnia. W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej
Związku Harcerstwa Polskiego noszona przepaska z czarnej aksamitki lub wstążki – po przekątnej, z
prawego górnego rogu.
b. Lilijka
Harcerze w okresie próbnym noszoną jest srebrna lilijka.
c. Znaczek zucha,
Znaczek zucha noszony jest przez zuchy po złożeniu Obietnicy Zucha. Po przejściu do drużyny harcerskiej
można nosić znaczek zucha jako odznakę pamiątkową na prawej patce kieszeni.
4.2

Harcerski znak spadochronowy

Zasady zdobywania HZS definiuje regulamin Harcerskiego Znaku Spadochronowego.
4.3

Oznaczenia służby instruktorskiej

Oznaczeniem służby instruktorskiej są metalowe listki dębu. Srebrny listek oznacza 3 lata służby, złoty –
5 lat.
4.4

Ordery, odznaczenia, baretki.

Podczas ważnych uroczystości noszone są ordery i odznaczenia. Na co dzień noszone są baretki
odznaczeń.
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4.5

Logo ZHP i flaga Polski

4.6

Plakietka WOSM/WAGGGS/ISGF

Plakietki WOSM noszone są przez zuchy - chłopców, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i
instruktorów. Plakietki WAGGGS noszone są przez zuchy - dziewczynki, harcerki, harcerki starsze,
wędrowniczki i instruktorki. Plakietki ISGF noszone są przez seniorów i seniorki.
4.7

Gwiazdki zuchowe

5. Lewy rękaw
5.1
Oznaki środowiska, herb miasta, oznaczenie funkcji szóstkowego w gromadzie
zuchowej
5.2

Lilijka instruktorska

Instruktorzy mogą nosić lilijkę w kolorze zależnym od stopnia.

6. Oznaczenia funkcji
6.1

Oznaki funkcji w drużynach, szczepach i związkach drużyn

a. funkcyjny zastępu
sznur szary z brązowym suwakiem, noszony spod ramienia

b. zastępowy
sznur brązowy, noszony spod ramienia

c. przyboczny
sznur zielony, noszony spod ramienia

d. drużynowy
sznur granatowy noszony spod ramienia

e. funkcyjny szczepu
sznur pełnionej funkcji podstawowej z granatowym suwakiem, noszony spod ramienia

f. zastępca komendanta szczepu
sznur granatowy, noszony z ramienia z dwoma węzłami lub dwoma granatowymi
suwakami

g. komendant szczepu
sznur granatowy, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

h. funkcyjny związku drużyn
sznur pełnionej funkcji podstawowej z granatowo-srebrnym suwakiem, noszony spod
ramienia

i. zastępca komendanta związku drużyn
sznur granatowo-srebrny, noszony z ramienia z dwoma węzłami lub dwoma granatowosrebrnymi suwakami
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j. komendant związku drużyn
sznur granatowo-srebrny, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

k. przewodniczący kręgu instruktorskiego, seniorów i starszyzny
sznur biało-granatowy, noszony spod ramienia.
6.2

Oznaki funkcji władz hufców

a. komendant hufca
sznur srebrny, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia,

b. zastępca komendanta hufca
sznur srebrny, noszony z ramienia, z dwoma węzłami lub srebrnymi suwakami,

c. członek komendy i instruktor komendy hufca mianowany rozkazem
sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym srebrnym suwakiem lub sznur srebrny,
noszony spod ramienia z jednym węzłem lub srebrnym suwakiem.

d. przewodniczący komisji rewizyjnej hufca
sznur srebrny, noszony spod ramienia z trzema białymi suwakami,

e. wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej hufca
sznur srebrny, noszony spod ramienia z dwoma białymi suwakami,

f. członek komisji rewizyjnej hufca
sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym srebrnym i jednym białym suwakiem lub
sznur srebrny, noszony spod ramienia z jednym białym suwakiem.

g. przewodniczący sądu harcerskiego hufca
sznur srebrny, noszony spod ramienia, z trzema fioletowymi suwakami,

h. wiceprzewodniczący sądu harcerskiego hufca
sznur srebrny, noszony spod ramienia, z dwoma fioletowymi suwakami,

i. członek sądu harcerskiego hufca
sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym srebrnym i jednym fioletowym suwakiem
lub sznur srebrny, noszony spod ramienia, z jednym fioletowym suwakiem.
6.3

Oznaki funkcji władz chorągwi

a. Przewodniczący rady chorągwi
sznur złoty, noszony z szyi z trzema suwakami

b. zastępca przewodniczącego rady chorągwi
sznur złoty, noszony z szyi z dwoma suwakami

c. członek rady chorągwi
sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym złotym suwakiem

d. Komendant chorągwi
sznur złoty, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia,
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e. zastępca komendanta
sznur złoty, noszony z ramienia, z dwoma węzłami lub złotymi suwakami,

f. członek komendy i instruktor komendy chorągwi mianowany rozkazem
sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym złotym suwakiem lub sznur złoty, noszony
spod ramienia z jednym węzłem lub złotym suwakiem.

g. przewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi
sznur złoty noszony spod ramienia z trzema białymi suwakami,

h. wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi
sznur złoty noszony spod ramienia z dwoma białymi suwakami,

i. członek komisji rewizyjnej chorągwi
sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym złotym i jednym białym suwakiem lub
sznur złoty, noszony spod ramienia, z jednym białym suwakiem.

j. przewodniczący sądu harcerskiego chorągwi
sznur złoty noszony spod ramienia z trzema fioletowymi suwakami,

k. wiceprzewodniczący sądu harcerskiego chorągwi
sznur złoty noszony spod ramienia z dwoma fioletowymi suwakami,

l. członek sądu harcerskiego chorągwi
sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym złotym i jednym fioletowym suwakiem lub
sznur złoty, noszony spod ramienia z jednym fioletowym suwakiem.
6.4

Oznaki funkcji władz naczelnych

a. Przewodniczący ZHP
sznur skórzany, noszony z szyi, z trzema suwakami

b. wiceprzewodniczący ZHP
sznur skórzany, noszony z szyi, z dwoma suwakami,

c. członek Rady Naczelnej
sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym skórzanym suwakiem, a w przypadku
mianowanego instruktora Głównej Kwatery ZHP
sznur skórzany, noszony spod ramienia z dwoma skórzanymi suwakami.

d. naczelnik ZHP
sznur skórzany, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia,

e. zastępca naczelnika
sznur skórzany, noszony z ramienia, z dwoma węzłami lub skórzanymi suwakami,

f. członek Głównej Kwatery lub instruktor Głównej Kwatery mianowany
rozkazem
sznur skórzany noszony spod ramienia, z jednym węzłem lub skórzanym suwakiem albo
sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym skórzanym suwakiem.

15

g. przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej
sznur skórzany, noszony spod ramienia, z trzema białymi suwakami,

h. wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej
sznur skórzany, noszony spod ramienia, z dwoma białymi suwakami,

i. członek Centralnej Komisji Rewizyjnej
sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym skórzanym i jednym białym suwakiem lub
sznur skórzany, noszony spod ramienia z jednym białym suwakiem.

j. przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego
sznur skórzany, noszony spod ramienia, z trzema fioletowymi suwakami,

k. wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego
sznur skórzany, noszony spod ramienia, z dwoma fioletowymi suwakami,

l. członek Naczelnego Sądu Harcerskiego
sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym skórzanym i jednym fioletowym suwakiem
lub sznur skórzany, noszony spod ramienia, z jednym fioletowym suwakiem.
6.5

Oznaki innych funkcji
Kapelani harcerscy noszą sznur fioletowy spod ramienia:
kapelan drużyny – z zielonym suwakiem,
kapelan szczepu – z granatowym suwakiem,
kapelan związku drużyn – z granatowo-srebrnym suwakiem,
kapelan hufca – ze srebrnym suwakiem,
kapelan chorągwi – ze złotym suwakiem,
kapelan ZHP – ze skórzanym suwakiem.

7. Nakrycie głowy
7.1

Lilijka na nakryciu głowy

Harcerze, harcerki, harcerki starsze, wędrowniczki, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy noszą lilijkę w
kolorze srebrnym. Instruktorzy i instruktorki noszą lilijkę w kolorze złotym.
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2. Załączniki
(w załącznikach TYLKO rysunki, które muszą być zatwierdzone tym dokumentem, czyli te które nie są
zatwierdzone gdzie indziej):

1. Wzór oznaczenia żałoby na krzyżu harcerskim

Krzyż harcerski w okresie żałoby

2. Wzór naramiennika wędrowniczego

3. Wzór naramienników ze stopniami

147

147

147

147

147

147

147

Bez stopnia,
zuchy

Młodzik /
ochotniczka

Wywiadowca /
tropicielka

Odkrywca /
pionierka

Ćwik /
samarytanka

Harcerz Orli /
Harcerka Orla

Harcerz
Rzeczpospolitej
/ Harcerka
Rzeczpospolitej

4. Wzór oznaczenia projektu starszoharcerskiego

Pasek o wymiarach 2 x 7 cm, w barwach drużyny, na której kolejne projekty są oznaczone pionowym
paskiem.
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5. Wzór oznaczeń stopni zuchowych
Zuch ochoczy

Zuch sprawny

6. Wzór lilijki instruktorskiej
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Zuch gospodarny

