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Zatwierdzono 

Rozkazem L3/2018 

Naczelniczki OH-ek ZHPnL 

Z dnia 24 marca 2018 r. 

 

Regulamin mundurowy OH-ek ZHPnL 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin mundurowy Organizacji Harcerek ZHPnL (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje zuchy, 

harcerki, wędrowniczki, harcerki starsze i instruktorki ZHPnL. 

2. Mundur określony Regulaminem jest podstawowym strojem organizacyjnym. Dopuszczalne jest noszenie stroju 

polowego (np. koszulek, bluza), który jednak nie może zastępować munduru. 

3. Mundur ukazuje w sposób zewnętrzny przynależność do Organizacji Harcerek ZHPnL oraz własnej 

drużyny/gromady, w związku z czym łączy elementy wspólne z całą Organizacją (np.: kolor, podstawowe zasady 

kroju), z elementami odrębnymi, charakterystycznymidla drużyny/gromady (np. nakrycie głowy, chusty/krajki, 

kolor getrów, wywijek). 

4. W drużynie/gromadzie obowiązuje jednolite umundurowanie. 

 

Zasady noszenia munduru 

 

- Mundur jako strój organizacyjny musi być otoczony szacunkiem i godnie traktowany. 

- Mundur musi być czysty, schludny i wyprasowany. 

- Mundur musi być dostosowany do: 

a) pogody (np. konieczne jest posiadanie w dni letnie nakrycia głowy chroniącego od słońca, a w miesiącach 

chłodnych na dworze wskazane jest noszenie do munduru cywilnych elementów ubioru, takich jak: czapka, 

szalik, rękawiczki, okrycia wierzchnie). 
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- sytuacji — np., zarówno spódnica, jak i fartuch powinny umożliwiać uczestnictwo w pełnym życiu 

harcerskim (w tym w Mszach św.) w związku z powyższym spódnice nie powinny być krótsze niż 3 palce 

nad kolanem. 

 

1. Mundur zuchenki 

 

1.1. Sukienka 

W kolorze szarym, bez naramienników, zapinana na całej długości na szare guziki. Biały kołnierzyk do 

decyzji gromady. W pasie na szwach bocznych umieszczone są szlufki na pas. Tył prosty, rękawy długie, 

koszulowe ujęte w mankiet. Długość munduru do kolan. I.2. 

1.2. Pozostałe elementy munduru: 

1.2.1. Chusta: 

W kolorze wybranym przez gromadę w kształcie trójkąta o wymiarach 65x65x95 cm w 

kolorze wybranym przez gromadę, spięta suwakiem noszona pod kołnierzem. 

1.2.2. Nakrycie głowy: 

Beret zwykły, miękki w kolorze jednolitym dla całej gromady lub inne nakrycie głowy 

po akceptacji Naczelniczki. 

1.2.3. Pas zuchowy: 

Wykonany ze skóry w kolorze brązowym z okrągłą metalową klamrą z napisem 

„Czuj". 

1.2.4. Skarpety i obuwie: 

W zależności od pory roku rajstopy w kolorze naturalnym lub białym i skarpety lub 

podkolanówki (bez getrów) w kolorze białym lub innym kolorze jednolitym dla całej 

gromady. Półbuty w kolorze brązowym lub czarnym lub białe tenisówki. 
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2. Mundur harcerki 

 

2.1. Forma podstawowa 

2.1.1. Mundur dwuczęściowy 

▪ Bluza mundurowa: 

W kolorze szarym z naramiennikami, wpuszczona w spódnicę, z przodu zapinana na całej długości na 

guziki metalowe z lilijką w środku. Kołnierz à la Słowacki, rogi przypięte guzikami, biały kołnierzyk (według 

tradycji lub decyzji drużyny). Bluza ma dwie nakładane kieszenie. Tył bluzy gładki. Rękawy koszulowe, 

długie, ujęte w mankiety zapinane na guziki. 

▪ Spódnica: 

W kolorze szarym, w talii zakończona paskiem ze szlufkami, nie krótsza niż 3 palce powyżej kolan. 

Spódnica prosta, zapinana na guziki metalowe z lilijką w środku z nakładanymi na wysokości bioder 

kieszeniami. 

 

2.2. Forma polowa 

2.2.1. Strój polowy 

▪ Koszulka: 

Typu T-shirt w kolorze jednolitym dla całej drużyny z nadrukiem ZHPnL i/lub znakiem 

drużyny(tzw koszulka drużyny). 

▪ Spódnica /spodenki/spodnie: 

W kolorze jednolitym w miarę możliwości dla całej drużyny. 

 

2.3. Pozostałe elementy munduru 

▪ Chusta/krajka: 

W kształcie trójkąta o wymiarach 70 x 70 x 100 cm, w kolorze wybranym przez drużynę, spięta 

suwakiem. Krajka w barwach drużyny. 

▪ Nakrycie głowy: 

Beret zwykły miękki w kolorze jednolitym dla całej drużyny lub inne nakrycie głowy 

wynikające z tradycji drużyny po akceptacji Naczelniczki. 
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▪ Pas harcerski: 

Wykonany ze skóry albo parciany, czarny albo zielony (wg tradycji drużyny) z okrągłą metalową 

klamrą z lilijką/napisem „Czuwaj”. 

▪ Skarpety i obuwie: 

W zależności od pory roku rajstopy w kolorze naturalnym bądź czarnym jednolitym dla całej drużyny, 

getry i wywijki jednolite dla całej drużyny. Pionierki (1ub półbuty) w kolorze brązowym lub czarnym. 

Dozwolone jest też wkładnie czarnych butów sportowych. W okresie ciepłym dozwolone noszenie sandałków 

w kolorze czarnym lub brązowym, bez zbędnych ozdób. Do sandałków nie wkładamy getrów i wywijek. 

▪ Okrycie wierzchnie: 

Kangurka, kurtka, peleryna, sweter, polar, skafander w kolorze czarnym, szarym bądź khaki jednolite 

dla drużyny i posiadające oznaczenie Organizacji. 

▪ Symbole i odznaki powyjazdowe 

Są umieszczane na prawej połowie bluzy mundurowej: prawym rękawie (do łokcia) i prawej kieszeni. Ze 

względu na dbanie o schludny wygląd munduru nie można na kieszeni mieć więcej niż 4 symbole. 

Plakietki/symbole zlotowe mogą być eksponowane przez 2 lata od daty zlotu, plakietki/symbole 

biwakowe/obozowe/rajdowe/uroczystościowe – 1 rok. 

 

3. Mundur instruktorki 

 

3.1. Forma podstawowa i polowa 

Patrz forma podstawowa i polowa munduru harcerki 2.1. oraz 2.2. 

3.2. Pozostałe elementy munduru 

▪ Krajka 

Krajka szerokości od 30 do 50 mm w kolorze i wzorze ustalonym. Dopuszcza się do munduru 

podstawowego i polowego występowanie instruktorek na uroczystościach drużyny w jej barwach. 

▪ Nakrycie głowy 

Beret zwykły, miękki lub inne nakrycie głowy (po akceptacji Naczelniczki). 

▪ Skarpety i obuwie 
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Obuwie schludne, bez zbędnych ozdób, w kolorze czarnym bądź brązowym. Getry i wywijki nie 

obowiązkowe. 

 

4. Inne uwagi 

 

Druhna/Zuchenka w mundurze powinna wyglądać schludnie i skromnie, dlatego też: 

 

▪ Włosy, jeżeli ich długość na to pozwala, do munduru mają być związane. 

▪ Makijaż dozwolony do munduru to tuszem schludnie umalowane rzęsy, 

wazelinka/balzam do ust. 

▪ Biżuteria do munduru to skromne kolczyki, ewentualnie pierścionek zaręczynowy, obrączka, 

stale noszony element niesprzeczny z zasadami. 

▪ Dozwolone są paznokcie pomalowane przezroczystym lakierem/odżywką. 

▪ W przypadku nieprzestrzegania regulaminu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec tej harcerki. 

▪ Kwestie sporne oraz interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Naczelniczce Harcerek 

ZHPnL. 

 

 

 


