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REGULAMIN MUNDUROWY KRĘGU 

HARCERSKIEGO "DRZEWO POKOJU" 
WERSJA Z 03.02.2008 Z POPRAWKAMI Z DNIA 05.02.2011, 07.09.2013 ORAZ 15.02.2014  

INFORMACJE WSTĘPNE:  

Niniejsze zasady opracowane zostały w celu ujednolicenia wyglądu całej organizacji. Regulamin jest pewnym 

wzorem, od którego poszczególne drużyny czy środowiska mogą odbiegać. Wprowadzenie elementów 

umundurowania nieuwzględnionych w regulaminie wymaga zatwierdzenia u Rady Kręgu i skonsultowania ze 

Strażą Tradycji.  

Organizator biwaku, wyjazdu, obozu czy zbiórki określa jaki rodzaj umundurowania jest obowiązujący 

uwzględniając program i warunki pogodowe. 

MUNDUR ZUCHNY:  

1. Szary, długi fartuch (bez naramienników) spięty pasem zuchowym lub mundur jak u harcerki 

2. Beret (w barwach wybranych przez gromadę) 

3. Obuwie turystyczne lub ew. sportowe 

MUNDUR ZUCHA:  

1. Zielona bluza mundurowa  

2. Ciemne, długie spodnie (jednolity typ dla całej drużyny) 

3. Obuwie turystyczne lub ew. sportowe 

MUNDUR HARCERKI:  

 

Ilekroć w tym regulaminie jest mowa o harcerce chodzi tu również o harcerkę starszą i instruktora płci żeńskiej.  

MUNDUR GALOWY: 

1. Ciemnoszara rogatywka 

2. Bluza mundurowa szara z naramiennikami  

3. Spódnica mundurowa ciemnoszara z bocznymi kieszeniami 

4. Rajstopy czarne lub cieliste 

5. Getry i wyłogi w kolorach wybranych przez drużynę  

 

6. Skórzane, wiązane, wysokie buty turystyczne (z wibramem) w kolorze brązowym lub czarnym lub 

ciemne, wysokie buty trekkingowe. 
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7. Okrycie wierzchnie:  

 Czarny polar bez napisów i haftów lub polar Bractwa „Agłona” 

 Kangurka lub pałatka w kolorze czarnym   

 Zimą nosi się czarne kurtki (dopuszcza się inne ciemne kolory), czarne szaliki, czarne rękawiczki i 

czarne, wełniane lub polarowe czapki bez daszków, ozdób itd. 

MUNDUR POLOWY: 

1. Ciemnoszara rogatywka 

2.  Koszulka Kręgu 

3.  Czarne spodnie  

4.  Skórzane, wiązane, wysokie buty turystyczne (z wibramem) w kolorze brązowym lub czarnym lub 

ciemne, wysokie buty trekkingowe 

5.  Okrycie wierzchnie:  

 Kangurka lub pałatka w kolorze czarnym.   

 Zimą nosi się czarne kurtki (dopuszcza się inne ciemne kolory), czarne szaliki, czarne rękawiczki i 

czarne, wełniane lub polarowe czapki bez daszków, ozdób itd. 

MUNDUR LETNI: 

1. Ciemnoszara rogatywka 

2.  Koszulka Kręgu 

3. Spódnica mundurowa ciemnoszara z bocznymi kieszeniami 

4. Getry i wyłogi w kolorach wybranych przez drużynę  

5. Skórzane, wiązane, wysokie buty turystyczne (z wibramem) w kolorze brązowym lub czarnym lub 

ciemne, wysokie buty trekkingowe. 

MUNDUR HARCERZA:  

Ilekroć w tym regulaminie jest mowa o harcerzu chodzi tu również o harcerza starszego i instruktora płci 

męskiej. 

MUNDUR GALOWY: 

1. Ciemnozielona rogatywka 

2. Bluza mundurowa ciemnozielona z naramiennikami i guzikami przy kołnierzu 

3. Spodnie terenowe, długie, luźne, ciemnozielone z naszytymi kieszeniami bocznymi lub krótkie, 

ciemnozielone spodnie - 6 do 8 cm od kolan, z kieszeniami wewnętrznymi, o obwodzie nogawki na 

dole większym o 1/3 od obwodu nogi 

4. Getry i wyłogi w kolorach wybranych przez drużynę (tylko do krótkich spodni lub na wędrówki) 
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5. Skórzane, wiązane, wysokie buty turystyczne (z wibramem) w kolorze brązowym lub czarnym lub 

ciemne, wysokie buty trekkingowe. 

6. Okrycie wierzchnie:  

 Czarny polar bez napisów i haftów lub polar Bractwa „Agłona” 

 Kangurka lub pałatka w kolorze zielonych   

 Zimą nosi się czarne kurtki (dopuszcza się inne ciemne kolory), czarne szaliki, czarne rękawiczki i 

czarne, wełniane lub polarowe czapki bez daszków, ozdób itd. 

MUNDUR POLOWY: 

1. Ciemnozielona rogatywka 

2.  Koszulka Kręgu 

3.  Spodnie terenowe, długie, luźne, ciemnozielone z naszytymi kieszeniami bocznymi 

4.  Skórzane, wiązane, wysokie buty turystyczne (z wibramem) w kolorze brązowym lub czarnym lub 

ciemne, wysokie buty trekkingowe 

5.  Okrycie wierzchnie:  

 Kangurka lub pałatka w kolorze zielonym   

 Zimą nosi się czarne kurtki (dopuszcza się inne ciemne kolory), czarne szaliki, czarne rękawiczki i 

czarne, wełniane lub polarowe czapki bez daszków, ozdób itd. 

MUNDUR LETNI: 

1. Ciemnozielona rogatywka 

2.  Koszulka Kręgu 

3.  Krótkie, ciemnozielone spodnie - 6 do 8 cm od kolan, z kieszeniami wewnętrznymi, o obwodzie 

nogawki na dole większym o 1/3 od obwodu nogi Getry i wyłogi w kolorach wybranych przez drużynę  

4. Skórzane, wiązane, wysokie buty turystyczne (z wibramem) w kolorze brązowym lub czarnym lub 

ciemne, wysokie buty trekkingowe..  

ELEMENTY WSPÓLNE UMUNDUROWANIA HARCEREK I HARCERZY:  

1. Na rogatywce srebrna lilijka (dla instruktorów- złota), 

węzeł lilijki owinięty biała i czerwona nicią (obserwatorzy i członkowie Bractwa „Agłona” noszą lilijkę 

Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”)  

2. Na naramiennikach patki długości 4 cm (w kolorze wybranym przez drużynę), na których wyszywa się 

numer drużyny 

3. Na szyi, pod kołnierzem chusta bawełniana 90 x 90 x 120 cm (w kolorach wybranych przez drużynę), 

chustę spina się suwakiem skórzanym lub z kory, drewna czy szyszki (zasady dotyczące chust 

obowiązują również zuchy choć chusta zuchowa może być mniejsza) 
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4. Nad lewą kieszenią munduru Krzyż harcerski lub znaczek zucha. 2cm ponad 

5. Na lewej kieszeni munduru plakietka przynależności do organizacji międzynarodowej 

6. Na pasku skórzanym przypiętym do guzika lewej kieszeni instruktor zuchowy nosi przypięty znaczek 

zucha. Pasek ma szerokość znaczka i jest 2 razy dłuższy od znaczka zucha 

7. Nad prawą kieszenią munduru plakietka Kręgu. Bezpośrednio nad. 

8. Na patce prawej kieszeni najwyżej trzy, dowolne odznaki (w tym znaczek zucha dla byłych zuchów, 

które złożyły Obietnicę Zuchową) 

9. Na prawej kieszeni munduru plakietki okolicznościowe. Nosi się je zazwyczaj do 3 miesięcy, a w 

przypadku ważniejszych akcji - do 1 roku. 

10. Na lewym rękawie:  

a. Harcerki, harcerze i zuchy: herb miasta działania drużyny (lub miasta najbliższego) 10 cm od 

wszycia rękawa 

b. Instruktorzy: lilijka filcowa w kolorze podkładki pod Krzyż (wielkości herbu) 10 cm od wszycia 

rękawa  

c. Członkowie Bractwa „Agłona” - zielona plakietka Bractwa - 5 cm od wszycia rękawa, 

obserwatorzy Bractwa „Agłona” - czarna plakietka Bractwa - 5 cm od wszycia rękawa 

d. Plakietki i inne oznaczenia środowiskowe (dopuszczalne regulaminowo jest również ich 

noszenie na prawym rękawie pod sprawnościami oraz w miejscu przeznaczonym na plakietki 

okolicznościowe tzn. na prawej kieszeni lub na naramiennikach) 

11. Na prawym rękawie; 

a.   Miana w kolorach odpowiadających zdobywanemu stopniowi 

b.  Sprawności: oznaki sprawności harcerskich są wyszywane wg regulaminowych wzorów i kolorów 

w kołach o średnicy 3 cm (oznaki sprawności zuchowych - na trójkątach równobocznych o boku 3,5 cm 

zwróconych w dół są wyszywane, kupowane lub ew. wykonywane w drużynie wg własnego pomysłu); 

oznaki sprawności umieszcza się najwyżej w czterech rzędach po trzy sprawności (nie więcej niż 12); 

górny rząd 10 cm od wszycia rękawa. 

12. W talii szeroki, czarny pas skórzany lub parciany 

13. Wyposażenie dodatkowe: ciemne plecaki, chlebaki 

14. Barwy Kręgu: Na zbiorkach i imprezach Bractwa „Agłona” oraz na imprezach reprezentacyjnych i 

szkoleniach  obowiązują chusty czarne (dla członków Bractwa „Agłona” z zielonymi obszyciami-kolor 

butelkowo morskiej zieleni). Członkowie Kręgu nie pracujący z drużyną (zastępem), gromadą noszą 

zawsze opisaną chustę i naramienniki czarne z zielonymi obszyciami od strony rękawów bez żadnych 

znaków czy numerów; instruktorzy maja prawo nosić na lewym naramienniku wyszyty herb 

instruktorski. Na zbiorkach i imprezach Bractwa „Agłona” oraz na imprezach reprezentacyjnych i 

szkoleniach noszone są czarne getry i ciemnozielone wyłogi; do długich spodni nie nosi się getrów 

(poza wędrówkami górskimi) 

15. Umundurowanego zucha, zuchnę, harcerza i harcerkę obowiązują zasady schludnego wyglądu: 
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a. Włosy: 

Harcerz i harcerka noszą włosy estetyczne, schludne, czyste; długie włosy powinny być związane. 

 

b. Kolczyki, wisiorki, ozdoby: 

Harcerz i harcerka do munduru nie noszą: 

pasków i koralików na rękach czy szyi, wiszących kolczyków na uszach oraz kolczyków czy tatuaży na 

innych częściach ciała widocznych spod munduru. 

 

c. Dbałość o prezentację munduru: 

Mundur powinien być zadbany i czysty. Spod munduru, przy szyi nie może nic wystawać. Buty do 

munduru powinny być zawsze czyste.  

 

d. Do munduru nie nosi się makijażu. Ani pomalowanych paznokci. 

OZNACZENIE FUNKCJI  

1. Szóstkowy (u zuchów) - krokiewka (odwrócona litera „V” wyskości 4 cm) filcowa, w kolorze wybranym 

przez gromadę, na lewym rękawie 5 cm poniżej wszycia 

2. Zastępca wodza gromady- jasno zielony sznur spod ramienia z jasno zielonym węzłem beczkowym 

3. Wódz gromady-niebieski sznur spod ramienia z niebieskim węzłem beczkowym 

4. Zastępowy - brązowy sznur spod ramienia z brązowym węzłem beczkowym 

5. Podzastępowy - szary sznur spod ramienia z brązowym węzłem beczkowym 

6. Przyboczny - zielony sznur spod ramienia z zielonym węzłem beczkowym 

7. Drużynowy - granatowy sznur spod ramienia z granatowym węzłem beczkowym 

8. Komendant związku drużyn (środowiska) - granatowy sznur z ramienia z granatowym węzłem 

beczkowym 

9. Członek Rady Kręgu - biały sznur spod ramienia z granatowym węzłem beczkowym 

10. Z-ca Komendanta Kręgu - biały sznur spod ramienia z białym węzłem beczkowym 

11. Komendant Kręgu - biały sznur z ramienia z białym węzłem beczkowym 

12. Członek Komisji Rewizyjnej- biały sznur spod ramienia z zielonym węzłem beczkowym 

13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- biały sznur z ramienia z zielonym węzłem beczkowym 

14. Kapelan harcerski - fioletowy sznur spod ramienia z fioletowym węzłem beczkowym 

15. Główny kapelan Kręgu - fioletowy sznur z ramienia z fioletowym węzłem beczkowym 

W PRZYPADKU PEŁNIENIA JEDNOCZEŚNIE KILKU FUNKCJI NOSZONE JEST OZNACZENIE FUNKCJI 

NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA. 

OZNACZENIE STOPNI  
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1. Oznaczeniem stopni zuchowych są gwiazdki: 

zuch ochoczy - 1 biała gwiazdka na pasku materiału grubości 1 cm (w kolorze wybranym przez 

gromadę) naszytym nad lewą kieszenią munduru 

zuch sprawny - 2 białe gwiazdki na pasku jw. 

zuch gospodarny - 3 białe gwiazdki na pasku jw. 

2. Oznaczeniem stopni harcerskich są czarne linie wyszywane nicią na patce lewej kieszeni munduru (pod 

Krzyżem) poczynając od strony chusty; pierwsza linia jest wyszywana 1 cm od początku patki, następne 

co 0,5 cm; każda linia oznacza kolejny stopień harcerski oraz miana wyszywane na prawym rękawie. 

Miana wyszywa są w kwadratach o boku 2,5 cm w dwóch rzędach (po 3 w rzędzie) powyżej sprawności 

na prawym rękawie. Górny rząd powinien być wyszyty 3 cm od wszycie rękawa. Kolory mian i 

kwadratów zależne są od zdobywanego stopnia: 

 młodzik/ochotniczka- czarne 

 wywiadowca/tropicielka- zielone 

 ćwik/samarytanka- czerwone 

 harcerz orli/wędrowniczka- czarno-czerwone 

 harcerz/harcerka Rzeczypospolitej- biało-czerwone 

Dodatkowym oznaczeniem może być oznaczenie na Krzyżu: 

 młodzik/ochotniczka - Krzyż oksydowany 

 wywiadowca/tropicielka - Krzyż ze srebrna lilijka 

 ćwik/samarytanka - Krzyż ze złota lilijka 

 harcerz orli/wędrowniczka - Krzyż ze złota lilijka i złotym okręgiem 

 harcerz/harcerka Rzeczypospolitej - Krzyż ze złota lilijka, złotym okręgiem i złotym wieńcem 

STOPNIE INSTRUKTORSKIE  

Organizator - biała podkładka pod Krzyż i biała lilijka filcowa na lewym rękawie 

Przewodnik - granatowa podkładka pod Krzyż i granatowa lilijka filcowa na lewym rękawie 

Podharcmistrz- zielona podkładka pod Krzyż i zielona lilijka filcowa na lewym rękawie 

Harcmistrz - czerwona podkładka pod Krzyż i  czerwona lilijka filcowa na lewym 

 


