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Wstęp 

Harcerstwo jako organizacja rozkazodawcza stosuje musztrę w swoich 
programach kształceniowych. Musztra wiąże mundur z dyscypliną, która 
przedstawia harcerzowi zewnętrzną formę sprawnego działania.  Karność i ład, 
które musztra zachęca, są potrzebne każdemu w życiu prywatnym jak i w życiu 
zbiorowym. 

Musztra wyrabia sprawność i zwinność, zwalczając leniwą postawę jaką często 
przyjmują młodzi chłopcy.  Kształtujemy prężność i karność harcerską, które – 
również przez inne ćwiczenia – staramy się przekształcić w dyscyplinę 
wewnętrzną i zdolność poświęcenia osobistych przyjemności ku dobru innych.   

Musztra jest tylko jednym z wielu środków używanych w Harcerstwie w 
kształtowaniu charakteru; zdecydowanie nie jest sama w sobie celem. Chcąc 
wyrobić sprawną postawę zastępu czy drużyny należy pamiętać, że musztra nie 
uczy zaradności, lecz jest wstępem do samodyscypliny.  Musztrę stosujemy 
jako czynnik pomocniczy i to z umiarem: poważnie, ale po przyjacielsku. 
Musztra nie powinna zabić radości i pogody zbiórki harcerskiej.  

Drużynowy który zastępuje musztrą gry i ćwiczenia przygotowujące chłopców 
do stopni i sprawności, daje o sobie złe świadectwo i nie rozumie zasad 
harcerskich. Wykazuje brak wyobraźni i niedostateczne przygotowanie do 
prowadzenia drużyny – równocześnie podkreślając, że nie wie co zrobić z 
chłopcami.  

Jednakże w programie każdej zbiórki harcerskiej powinno znaleźć się miejsce 
na kilka minut musztry – w zapoznaniu się z nią czy w jej praktycznym użytku. 

W swojej formie, musztra naucza wyrażania uczuć czci i szacunku zarówno dla 
bliźnich i przełożonych jak i dla Boga i Polski. Również podkreśla ona 
podświadomie zasadę, że tylko jeden – upoważniony – wydaje rozkaz i że on 
jest odpowiedzialny za resztę. 

Harcerz uczy się zasad musztry przez wykonanie, ale przepisy muszą być dla 
niego zrozumiane oraz poprawnie stosowane przez prowadzącego. 

 

CZUWAJ! 
Franek Pepliński, hm 

Naczelnik Harcerzy 
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G.K.H Wydział Regulaminów - Kierownik hm Michał Nalewajko 2021r. 
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Regulamin Musztry Harcerskiej 

Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L1/21 z dnia 27 stycznia 
2021r. 
 
 
Notatka redakcyjna:  
Bystry czytelnik zauważy, iż na niektórych zdjęciach umundurowanie ma 
pewne usterki. Powodem jest, że w tym wydaniu regulaminu używamy 
nadal zdjęcia z poprzedniego wydania. Natomiast elementy musztry na 
każdym zdjęciu są poprawnie demonstrowane. 
 
 

1.0 POSTAWY 

1.1 POSTAWA ZASADNICZA – ‘na baczność' – jest postawą 

uroczystych lub służbowych wystąpień. 

1.1.1 Postawę zasadniczą (t.zw. ‘podrywanie się na baczność’) 

przyjmuje harcerz: 

✓ na komendę „BACZNOŚĆ” 
✓ bezpośrednio przed wykonaniem każdej komendy (par. 

2.4.1) 
✓ w szyku, wymieniony nazwiskiem przez przełożonego 

(par 4.7.1) 
✓ podczas przeglądu, kiedy instruktor stanie przed nim 

(par. 7.3.1) 

1.1.2 W postawie zasadniczej harcerz stoi nieruchomo, jak następuje: 

✓ Pięty złączone razem, palce rozwarte na długość własnej 
stopy 

✓ Ciężar ciała spoczywa równomiernie rozłożony na całych 
stopach 

✓ Kolana lekko wyprężone i zwarte ze sobą 
✓ Brzuch lekko wciągnięty 
✓ Pierś swobodnie podana naprzód (oddech nie utrudniony) 
✓ Ramiona na jednej wysokości, cofnięte nieco w tył 
✓ Łokcie przy boku, ręce opuszczone swobodnie, nasadą 

dłoni i końcami palców dotykają uda 
✓ Palce zwarte i wyprostowane, kciuk dociśnięty do reszty 

palców, palec średni dotyka szwu spodni 
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✓ Szyja swobodnie wyciągnięta 
✓ Głowa podniesiona, broda cofnięta nieco ku szyi, oczy 

skierowane wprost przed siebie 

1.2 POSTAWA SWOBODNA – ‘na spocznij’ – postawa standardowa 

podczas musztry    

1.2.1 Postawę swobodną przyjmuje harcerz:  

✓ na komendę „SPOCZNIJ” 
✓ przy ustawianiu się na zbiórkę (par. 4.2.2) 

1.2.2 W postawie swobodnej harcerz jest bardziej zrelaksowany, jak 

następuje: 

✓ Ciężar ciała spoczywa na nodze prawej, która pozostaje 
w miejscu 

✓ Lewa noga wysunięta w przód, w kierunku wskazanym 
przez palce mniej więcej o połowę długości stopy, 
swobodnie zgięta w kolanie 

✓ W postawie swobodnej nie wolno się odwracać ku tyłowi 

1.2.3 

 

 

Jeżeli harcerz pozostaje przez dłuższy czas stojąc w postawie 

swobodnej, może zmienić położenie nóg w ten sposób, że 

dostawia lewą nogę do prawej (jak w postawie zasadniczej), po 

czym przenosi ciężar ciała na lewą nogę, a prawą wysuwa 

naprzód swobodnie, jak poprzednio zrobił z lewą nogą. 

1.2.4 O ile jakakolwiek komenda jest wydana, gdy podkomendni stoją 

w postawie swobodnej, wracają na postawę swobodną po 

wykonaniu komendy. 
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             Postawa swobodna                          Postawa zasadnicza        

2.0 ROZKAZODAWSTWO 

2.1 Rozkazy które mają być wydane w trakcie musztry harcerskiej 

nazywamy KOMENDAMI. 

2.2 Wydający komendę stoi w postawie zasadniczej. 

2.3 Podkomendni mogą stać w postawie zasadniczej lub swobodnej. 

2.4 Komenda składa się z ZAPOWIEDZI i HASŁA. 

2.4.1 

 

 

 

 

ZAPOWIEDŹ to przygotowanie podkomendnych do wykonania 

komendy.  

W zapowiedzi: 

✓ znajduje się wyjaśnienie komendy, które powinno być 

wypowiadane wyraźnie i z pewnym odstępem od hasła, 
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aby podkomendni mieli możność zorientowania się – np. 

„do dwóch ....”  

✓ jeżeli podkomendni stoją w postawie swobodnej, ostatnie 

słowo zapowiedzi należy zaakcentować, ażeby przy jego 

wymówieniu przyjęli postawę zasadniczą – np. „do 

DWÓCH ....” (par. 1.1.1) 

2.4.2 HASŁO to sygnał do wykonania komendy. 

Przy wydawaniu hasła należy wypowiadać głosem donośnym, 

energicznie i wyraźnie – np.  „Do dwóch, ODLICZ!” 

W komendach jednosłownych zapowiedź może być w pierwszej 

sylabie, z lekkim odstępem do drugiej sylaby np. „BA-czność”. 

2.5 W celu poprawienia błędu lub źle wydanej komendy, wydaje się 

komendę – „WRÓĆ” – po której podkomendni przyjmują postawę 

poprzednią. 

2.6 Przy zmianie komenderującego, obejmujący zapowiada pierwszą 

swoją komendę słowami: „NA MOJĄ KOMENDĘ ....” 

3.0 ZWROTY 

3.1 

 

 

 

ZWROTY GŁOWY 

➢ Zwroty głowy są wykonywane zwykle w sytuacjach 

formalnych, zawsze z postawy zasadniczej 

➢ Komenda – „Na prawo, PATRZ”. 

➢ Podkomendny szybkim ruchem zwraca głowę w 

odpowiednim kierunku (niekoniecznie w prawo). 

➢ Powrót głowy na wprost wykonuje się na komendę 

„Baczność”.   

3.2 ZWROTY W MIEJSCU 

3.2.1 

 

 

 

Komenda: „W prawo – ZWROT”. 

➢ Harcerz wykonuje energiczny obrót o 90° na prawej 
pięcie, w prawo. 

➢ W tym celu unosi nieco palce prawej nogi i piętę lewej 
nogi, odbija się palcami lewej nogi w prawo, a 
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wykonawszy nakazany zwrot, szybko dostawia lewą nogę 
do prawej. 

➢ Następnie przyjmuje postawę swobodną (o ile komenda 
nie była wydana, gdy stał w postawie zasadniczej). 

3.2.2 Komenda: „W lewo – ZWROT”. 

➢ Jak powyżej, jeno, że obrót jest wykonany na pięcie lewej 

nogi i palcach prawej. 

3.2.3 

 

 

 

 

Komenda: „W tył – ZWROT”. 

➢ Harcerz wykonuje na lewej pięcie energiczny obrót w lewo 
o 180°. 

➢ W tym celu unosi nieco palce lewej i piętę prawej nogi, 
odbija się palcami prawej nogi w lewo, a wykonawszy 
nakazany zwrot, szybko dostawia prawą nogę do lewej. 

➢ Następnie przyjmuje postawę swobodną (o ile komenda 
nie była wydana, gdy stał w postawie zasadniczej). 

4.0 SZYKI 

4.1 RODZAJE SZYKÓW 

Szyki się dzielą na szereg (szyk poziomy) oraz rząd lub kolumna 
(szyki pionowe). 

4.1.1 Szykiem zastępu są: 

✓ Szereg 
✓ Dwuszereg 
✓ Rząd (szyk pionowy pojedynczy) 
✓ Kolumna dwójek (szyk pionowy w dwójkach) 

4.1.2 Szykiem drużyny (lub liczniejszej jednostki) są: 

✓ Szereg 

✓ Dwuszereg 

✓ Trójszereg 

✓ Czwórszereg 

✓ Rząd (pojedynczy) 

✓ Kolumna (dwójek, trójek lub czwórek) 

4.1.3 Odstępy w szeregu – lekki dotyk łokciem sąsiada 

4.1.4 Odległość w rzędzie (lub kolumnie) – długość wyciągniętych 
ramion harcerzy stojących z tyłu. 
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4.2 ZBIÓRKI 

Zbiórka jest to metoda zebrania grupy harcerzy, najczęściej w 
odpowiednim szyku. 

4.2.1 Zbiórki zastępu lub drużyny następują na komendę: 

✓ „W szeregu           – ZBIÓRKA!” 

✓ „W dwuszeregu    – ZBIÓRKA!” 

✓ „W trójszeregu     – ZBIÓRKA!” 

✓ „W czwórszeregu – ZBIÓRKA!”  

✓ „W rzędzie            – ZBIÓRKA!” 

✓ „W dwójkach        – ZBIÓRKA!” 

✓ „W trójkach          – ZBIÓRKA!” 

✓ „W czwórkach      – ZBIÓRKA!”   

4.2.2 Zwykle w zapowiedzi są dodane słowa „za mną”, np.  „Za mną, w 
szeregu – zbiórka”. 

4.2.3 W zapowiedzi komendy na zbiórkę przełożony może dodać 
nazwę jednostki, która ma tę zbiórkę wykonać, np. „Pierwsza 
drużyna, za mną w szeregu – zbiórka”. 

4.2.4 Komendę do zbiórki się wykonuje w sposób następujący: 

➢ O ile jest akcentowana zapowiedź, harcerze przyjmują w 

miejscu postawę zasadniczą, stojąc frontem do 

wydającego rozkaz. 

➢ Na hasło „ZBIÓRKA”, podążają szybkim krokiem w 

kierunku wydającego komendę. 

➢ Stają w nakazanym szyku w postawie swobodnej, w tym 

samym froncie co wydający rozkaz, według wzrostu – 

pierwszy (t.zw. „prawo-skrzydłowy”) trzy kroki za 

wydającym komendę, reszta na lewo od prawo-

skrzydłowego, zwracając uwagę na równanie i krycie. 

4.2.5 W razie potrzeby, zbiórka może być wykonana biegiem. W takim 

wypadku komenda do zbiórki jest uzupełniona słowem – 

„biegiem”, np. „Za mną w szeregu, biegiem – zbiórka!” 

4.2.6 Wydający komendę może nakazać wykonanie zbiórki w miejscu 

oznaczonym, również podczas marszu, np. „Na drodze przed 

kościołem, w szeregu – zbiórka!” 
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W takim wypadku harcerze się ustawiają frontem do wydającego 
komendę. 

4.3 RÓWNANIE I KRYCIE 

Równanie i krycie są to metody uporządkowania szyku. 

4.3.1 Równanie i krycie powinni harcerze stojący na zbiórce 

wykonywać sami podczas ustawiania się w odpowiednim szyku 

(według wydanej komendy). 

4.3.2 

 

RÓWNANIE samodzielne wykonuje się jak następuje: 

➢ Harcerze w szeregu zwracają jednocześnie głowę o 90° 

w prawo (z wyjątkiem prawo-skrzydłowego, na którego 

wykonuje się równanie).  

➢ Po wykonaniu zwrotu głowy, harcerze równają linię frontu 

tak, aby prawym okiem widzieli tylko swego sąsiada, 

lewym zaś – zarys całej linii. 

➢ Równocześnie każdy harcerz zachowuje odpowiedni 

odstęp od następnego harcerza (par. 4.1.3). 

➢ Przy równaniu należy zwrócić uwagę na linię barków i 

obcasów oraz na unikanie pochylania tułowia i głów 

wprzód, jak i na skręcanie ramion. 

➢ Harcerze samodzielnie zwracają głowy na powrót do 

frontu, gdy osiągnęli wyrównanie. 

Przy zbiórce w dwuszeregu, harcerze stojący w drugim szeregu 
poprawiają tylko krycie (par. 4.3.5) i odległość od pierwszego 
szeregu (par. 4.1.4). 

4.3.3 W razie potrzeby (np. by zapewnić jakość wykonania) przełożony 

może zarządzić równanie podległej mu jednostki, jak następuje:   

➢ Komenda – „Baczność – równaj w prawo”. 

➢ Po wyrównaniu, przełożony podaje komendę – 

„Baczność” – wobec której harcerze zwracają głowy na 

powrót do frontu – a następnie – „Spocznij”. 

➢ Równanie drugiego szeregu można nakazać dodatkową 

komendą: „Drugi szereg, baczność – równaj w prawo” – 

wykonanie jak przez pierwszy szereg. 

4.3.4 Można również w razie potrzeby równać w lewo. 



12 
© Główna Kwatera Harcerzy 2021 r 

 

4.3.5 

 

KRYCIE wykonuje się, jeżeli zbiórka jest rzędem (lub kolumną 

dwójek itd.) lub gdy jest więcej niż jeden szereg, jak następuje: 

➢ Stojący z tyłu ustawia się w ten sposób, aby patrząc na 

wprost widział tylko kark poprzednika, zachowując 

jednocześnie odległość wyciągniętej ręki. 

4.3.6 W razie potrzeby, przełożony zarządza krycie osobną komendą – 

„Pokryj”.  Podkomendni przyjmują postawę zasadniczą i po 

uzyskaniu krycia, przechodzą do postawy swobodnej. 

4.4 ODLICZANIE 

Odliczanie ma na celu: 

• stwierdzenie stanu liczebnego na zbiórce 

• umożliwienie sformowania kolumny dwójkowej, trójkowej 

lub czwórkowej 

• podział na równo-ilościowe oddzielne grupy 

4.4.1 Odliczanie dla stwierdzanie stanu liczebnego osiąga się jak 
następuje: 

➢ Komenda – „Kolejno – ODLICZ”. 

➢ Na słowo „kolejno”, wszyscy podkomendni przyjmują 

postawę zasadniczą, równocześnie zwracając głowę w 

prawo – z wyjątkiem prawoskrzydłowego, który zwraca 

głowę w lewo. 

➢ Na słowo „odlicz” prawoskrzydłowy, zwracając głowę w 

lewo, rozpoczyna odliczanie („Raz”) 

➢ Każdy po kolei zwraca głowę w lewo i odlicza „dwa, 

trzy....” 

➢ Z chwilą odliczenia, podkomendny przyjmuje postawę 

swobodną i zwraca głowę do frontu 

➢ Ostatni – lewoskrzydłowy – odliczający w chwili 

wymawiania liczby zwraca głowę w kierunku 

przełożonego     

4.4.2 W dwuszeregu, odliczają tylko harcerze w pierwszym szeregu.  

Przy odliczeniu przez harcerza w pierwszym szeregu, kryjący go 

w drugim szeregu przyjmuje również postawę swobodną. 
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4.4.3 Kiedy ostatni w pierwszym szeregu odliczy, ostatni harcerz w 

drugim szeregu, jeśli go kryje, mówi „Pełna”, a jeśli kryje jego 

poprzednika to mówi „Pusta”.  Daje to do wiadomości 

przełożonemu, który zarządził odliczanie czy ma pełny 

dwuszereg, czy też ostatni odliczający nie jest pokryty. 

4.4.4 Odliczenie w celu sformowania kolumny dwójek (itd.) lub podziału 

na oddzielne grupy osiąga się następująco: 

➢ Komenda – „Do dwóch (trzech itd.) – ODLICZ” 

➢ Podkomendni odliczają jak wskazane powyżej (par. 4.4.1) z 

tym, że według nadanej komendy, np. „raz”, „dwa”, „raz”, 

„dwa” ...itd.). 

4.5 ODSTĘPOWANIE I ŁĄCZENIE 

Odstępowanie – zwiększenie odstępów w szeregu na dystans 

większy niż jeden krok – może mieć na celu np.: 

• łatwiejszy przegląd poszczególnych harcerzy 

• zapewnienie harcerzom więcej swobody ruchów w 

czasie ćwiczeń 

4.5.1 Odstępowanie dokonuje się w sposób następujący: 

➢ Komenda – „W lewo (prawo) do .... kroków – ODSTĄP”. 

➢ Harcerze wykonują zwrot w kierunku nakazanym (z 

wyjątkiem tego od którego nakazano odstępowanie) i 

wykonują odpowiednią ilość kroków by osiągnąć 

nakazany odstęp, po czym stają w poprzednim froncie. 

4.5.2 Jeśli odstępowanie (łączenie) ma być wykonane nie na całej 

długości szeregu należy wskazać harcerza, od którego (do 

którego) ma nastąpić odstępowanie (łączenie).  Wyznaczony 

mówi „Jestem” i ewentualnie podnosi rękę w górę. 

Przykład komendy: 

„Od druha .... w lewo (prawo) do trzech kroków – odstąp”. 

4.5.3 Łączenie odbywa się odwrotnie, na komendę – „W prawo (lewo), 

do druha .... – ŁĄCZ”. 
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Każdy podkomendny musi dopilnować, aby po zakończeniu 

ewolucji łączenia normalny odstęp do następnego harcerza był 

odpowiedni (par. 4.1.3).  

4.5.4 Odbijanie i dobijanie 

O ile odstępowanie ma być na przestrzeni tylko jednego kroku, 

przełożony może użyć komendy – „W lewo (prawo) – odbij”. 

Podkomendni (z wyjątkiem tego od którego nakazano 

odstępowanie) przesuwają się (bez zwrotu) w bok w kierunku 

podanym na odległość jednego łokcia.  

Łączenie wykonuje się w sposób podobny, na komendę – „W 

prawo (lewo) – dobij”, przy czym każdy podkomendny musi 

dopilnować by po zakończeniu ewolucji dobijania normalny 

odstęp do następnego harcerza był odpowiedni (par. 4.1.3). 

4.6 SPRAWIANIE SZYKÓW  

4.6.1 Przejście z szeregu w rząd oraz dwuszeregu (itd.) w kolumnę 

następuje na komendę – „W prawo (lewo) – zwrot”. 

Odwrotnie, przejście z rzędu w szereg oraz z kolumny w 

dwuszereg (itd.) następuje na komendę – „W lewo (prawo) – 

zwrot”. 

4.6.2 Przejście z szeregu w dwójki jest wykonane jak następuje: 

➢ Szereg odlicza do dwóch (par. 4.4.4) 

➢ Komenda – „W dwójki – w prawo – zwrot” 

➢ Jedynki robią zwrot w prawo 

➢ Dwójki przemieszczają się jednym krokiem (lewą nogą) 

przed jedynki, z jednoczesnym zwrotem w prawo 
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4.6.3 

 

 

Przejście z dwójek w szereg jest wykonane jak następuje: 

➢ Komenda – „Dwójki (lub: „W szereg) – w lewo – front” 

➢ Dwójki wykonują zwrot w lewo 

➢ Jedynki przemieszczają się jednym krokiem (prawą 

nogą) ze zwrotem w lewo (na wysokości dwójek) na 

prawo od dwójek  

 

4.6.4 Przejście z dwuszeregu w czwórki odbywa się, po ponownym 

odliczeniu, podobnie jak z szeregu w dwójki, na komendę – „W 

czwórki – w prawo – zwrot”. 

 

4.6.5 Przejście z czwórek do dwuszeregu, odbywa się podobnie jak z 

dwójek do szeregu na komendę – „Czwórki (lub: „W dwuszereg) 

– w lewo – front”. 

4.6.6 Przejście z rzędu do dwójek i z dwójek do czwórek oraz czwórek 

w dwójki i z dwójek do rzędu, może być wykonane w marszu na 

komendę – „Dwójki – twórz”, „Czwórki – twórz”, „Rząd – twórz”. 
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4.6.7 Przejście z szeregu w trójki jest wykonane jak następuje:  

➢ Szereg odlicza do trzech (par. 4.4.4) 

➢ Komenda – „W trójki – w prawo – zwrot” 

➢ Jedynki przemieszczają się jednym krokiem (prawą nogą) 

do tyłu za dwójki z jednoczesnym zwrotem w prawo 

➢ Dwójki robią zwrot w prawo 

➢ Trójki przemieszczają się jednym krokiem (lewą nogą) 

przed dwójkami, z jednoczesnym zwrotem w prawo 
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4.6.8 Przejście z trójek w szereg wymaga dokładnie odwrotnego 

manewru od przejścia z szeregu w trójki (par. 4.6.7) i jest 

wykonane jak następuje: 

➢ Komenda – „Trójki (lub: „W szereg) – w lewo – front” 

➢ Jedynki przemieszczają się jednym krokiem (prawą 

nogą) ze zwrotem w lewo (na wysokości dwójek) na 

prawo od dwójek 

➢ Dwójki wykonują zwrot w lewo 

➢ Trójki przemieszczają się jednym krokiem (prawą nogą) 

do tyłu za dwójki z jednoczesnym zwrotem w lewo 

4.7 WYWOŁYWANIE Z SZYKU I POWRÓT 

4.7.1 Harcerz stojący w szyku i wymieniony nazwiskiem przez 

przełożonego – w jakiejkolwiek okoliczności – bez wydanej 

komendy, staje natychmiast w postawie zasadniczej (tzw. 

„poderwanie się na baczność”) i mówi głośno – „Jestem” po czym 

wraca na postawę swobodną. 

4.7.2 Harcerz wywołany nazwiskiem z szeregu postępuje jak powyżej 

z tym, że, na komendę – „Wystąp” występuje trzy kroki i staje w 

postawie zasadniczej. 

4.7.3 Harcerz wywołany z dwuszeregu postępuje podobnie jak 

wywołany z szeregu, stając trzy kroki przed frontem pierwszego 

szeregu, po czym: 

➢ Jeżeli występuje z pierwszego szeregu, to kryjący go 

występuje na jego miejsce 

➢ Jeżeli występuje z drugiego szeregu, poprzedzający go 

harcerz ustępuje w prawo w skos przed front, robiąc mu 

przejście, po czym wraca na swoje miejsce. 

4.7.4 Harcerz wywołany z rzędu, na komendę – „Wystąp”: 

➢ Występuje na tę stronę rzędu po której znajduje się 

przełożony lub na stronę przez niego nakazaną, 

przechodząc poza plecami poprzednika 

➢ Staje na wysokości swego miejsca, w odstępie jednego 

kroku od rzędu, w postawie zasadniczej 

➢ Jeżeli rząd maszeruje, maszeruje on wraz z rzędem 
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4.7.5 Harcerz wywołany z kolumny postępuje podobnie jak w par. 4.7.4 

z tym, że jeśli potrzeba, harcerz obok niego ustępuje w skos 

robiąc mu przejście, po czym wraca na swoje miejsce. 

4.7.6 Harcerz, pragnący wystąpić z szyku z własnej woli, postępuje tak 

samo jak wywołany. 

4.7.7 Harcerz wywołany z szyku na komendę – „Do mnie”, względnie 

na komendę – „Do druha (np.) przybocznego”: 

➢ Podąża natychmiast najkrótszą drogą do 

wzywającego/wyznaczonego 

➢ Zatrzymuje się trzy kroki przed nim w postawie 

zasadniczej i melduje się: „Druhu przyboczny, młodzik 

Adam Zan melduje się na rozkaz”. 

4.7.8 Jeżeli jednostka jest w marszu i harcerz ma się zameldować, 

podchodzi na pół kroku w lewo na skos od tyłu, salutuje i melduje 

się w marszu.   

4.7.9 Wstępowanie z powrotem do szyku wykonuje się na komendę – 

„Wstąp”. Harcerz salutuje, robi zwrot w kierunku swego miejsca 

w szyku i wraca najkrótszą drogą, po czym przyjmuje postawę 

taką, jak jednostka. 

4.8 ROZEJŚCIE SIĘ 

4.8.1 Komendę – „Rozejść się”, stosuje się do jednostek harcerskich w 

każdym szyku, raczej w miejscu niż w marszu. 

4.8.2 Wydający komendę określa w zapowiedzi w jakiej formie 

komenda ma być wykonana, jak następuje:  

„W MIEJSCU – rozejść się” – podkomendni wykonują jeden krok 

do przodu i rozchodzą się 

„W TYŁ – rozejść się” – podkomendni wykonują zwrot w tył i 

rozchodzą się. 

4.8.3  Wydający komendę może być bardziej specyficzny w 

zapowiedzi, np.: 

„W TYŁ, DO NAMIOTÓW – rozejść się”. 
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5.0          MARSZ I BIEG  

 
Marsz jest to zasadnicza forma poruszania się harcerzy z miejsca 

A do B indywidualnie lub w grupie 

5.1 ROZPOCZĘCIE MARSZU 

5.1.1 Marsz następuje na komendę – „MARSZ” lub 

„ODMASZEROWAĆ”  

5.1.2 Komenda zwykle w zapowiedzi podaje kierunek marszu, np.  

„NAPRZÓD, marsz 

„KIERUNEK - W TYŁ NA LEWO, odmaszerować” 

5.2 RODZAJE KROKU  

 Przy wykonywaniu poruszeń z miejsca A do miejsca B harcerze 

stosują następujące rodzaje kroku: 

• Dowolny krok 

• Równy krok 

5.2.1 MARSZ KROKIEM DOWOLNYM 

Krok dowolny jest to normalna metoda marszu, dostosowana pod 

względem jego długości i tempa do ciała harcerza i warunków 

terenowych.   

Stosuje się go: 

✓ przy zajęciach nieformalnych  

✓ na wycieczkach lub przy dłuższych marszach, 

szczególnie w trudnym terenie 

✓ obowiązkowo przechodząc przez mosty 

5.2.2 Krokiem dowolnym maszerują harcerze: 

✓ Ruszając z miejsca z postawy swobodnej (par. 1.2)  

✓ Podczas marszu na komendę – „DOWOLNY – krok” 

5.2.3 Marsz krokiem dowolnym odbywa się wyłącznie na „Spocznij” 

(par. 5.3.1) 

5.2.4 MARSZ KROKIEM RÓWNYM 
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Krok równy jest to bardziej precyzyjna metoda marszu, 

zasadniczo stosowana przy wystąpieniach formalnych lub 

reprezentacyjnych. 

5.2.5 Krokiem równym maszerują harcerze: 

✓ Ruszając z miejsca na komendę – „Równym krokiem, 

…marsz” 

✓ Ruszając z miejsca z postawy zasadniczej (par. 1.1 oraz 

5.3.5) 

✓ Podczas marszu na komendę – „RÓWNY – krok” 

5.2.6 Marsz krokiem równym harcerz wykonuje następująco:  

➢ Ciężar ciała lekko podany wprzód 

➢ Wykroczenie lewą nogą wprzód, podnosząc ją z ziemi, 

poczynając od pięty z równoczesnym ugięciem nogi w 

kolanie o tyle by stopę – skierowaną palcami ku ziemi i 

nieco na zewnątrz – można było przesunąć w przód, tuż 

nad ziemią 

➢ Nogę prostuje się w kolanie i stawia na ziemi, 

jednocześnie podnosząc prawą nogę, poczynając od 

pięty 

➢ Zachowując przez cały czas wychylenie tułowia wprzód, 

przenosi się ciężar ciała na lewą nogę a następnie 

wykracza się prawą nogą w ten sam sposób 

➢ Długość kroku wynosi około 75 cm., tempo marszu 118 

kroków na minutę 

➢ Ruch rąk w czasie marszu miarowy, wprzód, przez środek 

ciała na wysokości pasa, w tył swobodnie skosem, jak 

daleko można.   

5.2.7 
Przy marszu krokiem równym wszyscy harcerze w szyku stawiają 

lewą stopę na ziemię równocześnie (t.zw. „marsz w kroku”). 

5.2.8 Marsz krokiem równym może się odbywać na „Spocznij” lub na 

„Baczność” (par. 5.3) 

5.3 RODZAJE MARSZU 

5.3.1 MARSZ NA „SPOCZNIJ” 
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Przy maszerowaniu normalnie stosuje się marsz na „Spocznij” – 

postawa swobodna, mięśnie rozluźnione, ruch rąk bardziej 

spokojny i płynny. 

5.3.2 Marsz na „Spocznij” następuje: 

✓ Ruszając z miejsca z postawy swobodnej (par. 1.2)  

✓ Podczas marszu na „Baczność” na komendę – „Spocznij”. 

5.3.3 Marsz na spocznij można wykonać w kroku dowolnym lub 

równym.  

5.3.4 MARSZ NA „BACZNOŚĆ” 

Marsz na „Baczność” stosuje się na defiladach (par. 7.4), w czasie 

oddawania honorów w marszu lub celem podniesienia 

sprawności jednostki. 

5.3.5 Marsz na „Baczność” następuje: 

✓ Ruszając z miejsca z pozycji zasadniczej (par. 1.1) 

✓ Podczas marszu na komendę – „Baczność” 

5.3.6 Marsz na „Baczność” harcerz wykonuje w kroku równym (par. 

5.2.6) z następującymi różnicami: 

✓ Głowa i tułów poderwane w postawie zasadniczej 

✓ Nogi wyprostowane i podnoszone nieco wyżej – na 

wysokość stopy 

✓ Nogi stawiane na ziemi sprężyście, całymi stopami lekko 

zaznaczając tempo 

✓ Ruch rąk bardziej energiczny i rytmiczny a palce dłoni 

zwarte. 

5.3.7 Marsz na „Baczność” się osiąga w ruchu w sposób następujący: 

➢ Dowodzący jednostką wypowiada komendę w dwóch 

wyraźnych sylabach – „Bacz – NOŚĆ!” tak, aby druga 

sylaba została wypowiedziana w momencie wykroczenia 

prawą nogą wprzód. 

➢ Szyk przybiera marsz na „Baczność” przy następnym 

wykroczeniu lewej nogi. 

➢ Komendę powrotu do marszu na „Spocznij” się 

wypowiada w sposób podobny. 
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5.4 ZWROTY W MARSZU 

Zwroty jednostki w marszu mogą mieć na celu: 

• Zmiana szyku z rzędu/kolumny na szereg lub odwrotnie 

• Zmiana kierunku marszu utrzymując ten sam szyk 

5.4.1 Zmianę szyku wykonuje się następująco: 

➢ Komenda – „W prawo (lewo, tył) – zwrot” 

➢ Hasło „.... ZWROT” należy wydać w chwili stawiania przez 

harcerzy nogi odpowiedniej do strony, w którą ma 

nastąpić zwrot 

➢ Harcerze odwracają się w nakazanym kierunku na 

palcach nogi wysuniętej wprzód i maszerują dalej bez 

zatrzymania.  

5.4.2 Zmianę kierunku marszu wykonuje się następująco: 

➢ Komenda – „KIERUNEK, w lewo (prawo, tył na lewo itd.)”  

➢ Hasło „....... w lewo (itd.)” należy wydać w marszu krokiem 

równym, w chwili stawiania przez harcerzy tej nogi 

odpowiedniej do strony, w którą ma nastąpić zmiana 

kierunku 

➢ Cały szyk zmienia kierunek bez zatrzymania, postępując 

w marszu za pierwszym (pierwszą dwójką itd.) bez 

zmiany szyku 

➢ Jeżeli szyk nie jest pojedynczy (np. kolumna), harcerz po 

stronie, w której ma nastąpić zmiana kierunku robi krótsze 

kroki, aby harcerz obok niego mógł wykonać zmianę 

kierunku bez utraty równania.      

5.5 ZATRZYMYWANIE 

Zatrzymywanie jednostki harcerskiej może mieć na celu: 

• Aby harcerze stanęli w miejscu jednocześnie 

• Aby przy stawaniu każdy harcerz dobił do swego 

poprzednika 

5.5.1 Stawanie w miejscu jednocześnie osiąga się jak następuje: 
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➢ Jednostka w zasadzie maszeruje krokiem równym – 

ponieważ taki krok powinien zapewnić krycie i równanie 

w marszu 

➢ Jednostka zatrzymuje się na komendę – „Zastęp 

(drużyna, całość), Stój” 

➢ Hasło „Stój” jest wypowiadane w momencie wykroczenia 

prawą nogą wprzód 

➢ Harcerz robi jeszcze jeden krok i przystawia pozostającą 

w tyle nogę do tej, która wykonała ostatni wykrok, stając 

tym samym w postawie zasadniczej 

➢ Jeżeli marsz się odbywał na „Spocznij”, harcerz 

bezpośrednio po zatrzymaniu wystawia lewą nogę, aby 

osiągnąć postawę swobodną. 

5.5.2 Zatrzymanie maszerującej jednostki tak, aby przy stawaniu każdy 

harcerz dobił do swego poprzednika, osiąga się jak następuje: 

➢ Jednostka maszeruje raczej krokiem dowolnym. 

➢ Jednostka zatrzymuje się na komendę – „OD CZOŁA – 

stój”. 

➢ Czołowi harcerze jednostki stają i przyjmują postawę 

swobodną jak podane w par. 5.5.1. 

➢ Pozostali dochodzą do poprzedników, przestrzegając 

odpowiedniej odległości (par. 4.3.5). 

➢ Przybierają postawę swobodną, przy czym równając i 

kryjąc.  

5.5.3 Jednostkę można zatrzymać z jednoczesnym zwrotem, jak 

następuje: 

➢ Komenda – „Stawaj, w lewo (prawo)” 

➢ Czołowi harcerze jednostki stają jak podane w par. 5.5.1 

i wykonują zwrot w nakazanym kierunku, po czym 

przybierają postawę swobodną 

➢ Pozostali harcerze dochodzą kolejno do swych 

poprzedników przestrzegając odpowiedniej odległości  

➢ Zatrzymują się bez osobnej komendy, robiąc zwrot i 

przyjmując postawę swobodną.  

5.6 BIEG 
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5.6.1 Bieg z miejsca i z marszu wykonuje się jak następuje: 

➢ Komenda – „Zastęp (drużyna, całość) biegiem, marsz” 

➢ Kierunek biegu, jeśli nie został podany, na wprost 

➢ Jeżeli bieg odbywa się do jakiegoś celu z góry 

oznaczonego, określa się to w komendzie np. – „Do starej 

brzozy biegiem, marsz” 

➢ Jeżeli bieg odbywa się na pewnej przestrzeni, określa się 

to w komendzie np. – „Przez łąkę biegiem, marsz”. 

5.6.2 Zaprzestanie biegu następuje: 

✓ przez przejście w krok dowolny lub równy – na komendę  

✓ przez zatrzymanie – na komendę 

✓ po osiągnięciu celu – bez komendy. 

5.6.3 Na komendę – „Dowolny (równy), krok”, harcerz zwalnia bieg w 

ciągu trzech kroków po wydaniu rozkazu, po czym przechodzi w 

odpowiedni krok. 

5.6.4 Na komendę – „..... stój”, harcerz robi w biegu stopniowo 

zwolnionym jeszcze trzy kroki, zatrzymuje się i przybiera postawę 

swobodną. 

5.6.5 Kiedy wyznaczony cel marszu biegiem został osiągnięty, to 

biegnący zatrzymuje się bez dodatkowej komendy podobnie jak 

w par. 5.6.4. 

5.6.6 Kiedy przestrzeń, która miała być przebyta biegiem, została 

pokonana, to biegnący przestaje biec i kontynuuje marsz w kroku 

i postawie jakie zajmował przed rozpoczęciem biegu.   

6.0 POZDRAWIANIE I MELDOWANIE 

 
• Wzajemne pozdrawianie się harcerzy i harcerek jest 

zewnętrzną oznaką braterstwa, dowodem koleżeństwa i 
dobrego wychowania, a w stosunku do przełożonych, jest 
dodatkowo obowiązkiem organizacyjnym oraz oznaką 
karności. 

• Meldowanie jest to harcerska metoda zgłaszania osoby 
lub jednostki do przełożonego lub instruktora. Meldować 
się można w szeregu lub poza nim. 
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6.1 Słownie, harcerze pozdrawiają się pojedynczo i zbiorowo hasłem 
– „Czuwaj” – bez względu na to czy są w mundurach, czy też w 
ubraniach cywilnych. 

6.1.1 Jednostka harcerska wita odwiedzające władze lub przełożonych 
gromkim „Czuj! Czuj! Czuwaj!” lub (w odpowiedzi) gromkim „Czu-
waj!” 

6.2 SALUTOWANIE 

✓ Harcerze pozdrawiają się pojedynczo i zbiorowo przez 
salutowanie. 

✓ Salutowanie jest stosowane również przy meldowaniu i 
raportach oraz przy oddawaniu honorów (rozdz. 7 i 8). 

6.2.1 Salutowanie harcerz wykonuje stojąc w postawie zasadniczej lub 
podczas marszu na „Baczność”. 

6.2.2 Stojąc w postawie zasadniczej, salutowanie wykonuje się jak 
następuje: 

➢ Oczy zwrócone na osobę (obiekt) do której (którego) się 
salutuje 

➢ Prawa ręka podniesiona do frontu regulaminowego 
nakrycia głowy z lilijką; palce wskazujący i średni 
wyprostowane i złączone, skierowane na lilijkę  

➢ Pozostałe palce złożone i przyciśnięte kciukiem na dłoni 
➢ Dłoń zwrócona ku przodowi wewnętrzną częścią, łokieć 

skierowany w dół i na prawo w skos, ręka od łokcia do 
tułowia poziomo z ziemią 

➢ Dłoń wyprostowana razem z przedramieniem tworzy linię 
prostą 

➢ Lewa ręka pozostaje opuszczona w dół w postawie 
zasadniczej.  

6.2.3 W marszu na „Baczność”, salutowanie wykonuje się tak jak w par. 
6.2.2, z tym, że dodatkowo: 

➢ Głowa zwrócona szybkim ruchem w kierunku osoby, do 
której się salutuje 

➢ Salutowanie w marszu zaczyna się trzy kroki przed 
osobą, do której się salutuje a kończy się jeden krok poza 
nią, z wyjątkiem salutowania podczas defilady (par. 
7.4.2). 
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6.2.4 Harcerz bez regulaminowego nakrycia głowy z lilijką salutuje 
podobnie jak w par. 6.2.2 z tym, że, zamiast salutować do lilijki, 
podnosi dwa palce prawej ręki pionowo na wysokość ramienia, z 
łokciem lekko odchylonym od boku.   

 
 

                
 

6.3 MELDOWANIE 

6.3.1 Harcerz melduje się przełożonemu lub instruktorowi: 
✓ Z własnej woli lub na polecenie   
✓ Wskutek wywołania z szeregu do danej osoby (par. 

4.7.7) 
✓ Podczas raportu lub innego podobnego wystąpienia (par. 

7.1.2) 
✓ W sytuacji, kiedy jest wyznaczonym harcerzem 

służbowym np. na obozie. 

6.3.2 Meldowanie odbywa się w sposób następujący: 
➢ Melduje się przełożonemu lub instruktorowi w postawie 

zasadniczej, trzy kroki przed nim 
➢ Meldujący wpierw salutuje 
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➢ Odbierający meldowanie – o ile jest harcerzem – 
odsalutuje 

➢ Meldujący podaje swój stopień oraz imię i nazwisko, a 
następnie cel meldowania – np. „Druhu instruktorze, 
młodzik Adam Zan melduje się na służbę w kuchni”. 

➢ Jeżeli meldujący nie wie na co się melduje to używa 
zwrotu „...na rozkaz” 

➢ Obaj salutują na zakończenie meldowania 

6.3.3 Można w podobny sposób meldować jednostkę, podając 
dodatkowo nazwę jednostki oraz stan/ilość obecnych, lub 
zameldować jednostkę jako „przy zajęciach” (par. 8.7.2). 

7.0 RAPORT, ROZKAZ, PRZEGLĄD, MODLITWA, FLAGA 
NARODOWA, APEL 

7.1 RAPORT 

Raport ma na celu formalne zbiorowe zameldowanie kilku 
jednostek harcerskich do przełożonego.  

7.1.1 Raport zasadniczo odbywa się w dwóch etapach: 

➢ Dowodzący jednostkami składają raport wyznaczonemu 

funkcyjnemu – np. przybocznemu czy oboźnemu 

➢ Funkcyjny ten składa raport głównemu przełożonemu 

7.1.2 Raport składają zastępowi (dla przykładu) w sposób następujący: 

➢ Przyboczny wydaje komendę – „Zastępami, raport” 

➢ Zastępowi wydają komendę swoim zastępom –  

• Jeżeli odbierający raport nie jest instruktorem, to – 

„Baczność” 

• Jeżeli odbierający raport jest instruktorem, to – „Baczność 

– do raportu na prawo, patrz” 

➢ Zastępowi zbliżają się jednocześnie na trzy kroki do 

przybocznego i zatrzymują się w szeregu, równając do 

prawoskrzydłowego 

➢ Przyboczny staje w środku przed szeregiem zastępowych 

➢ Zastępowi salutują a przyboczny odsalutuje 

➢ Przyboczny staje trzy kroki przed pierwszym zastępowym 

i salutuje ponownie 
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➢ Pierwszy zastępowy salutuje i melduje zastęp – podając 

stopień, imię i nazwisko, nazwę zastępu oraz stan/liczba 

obecnych (stan to znaczy pełny skład liczbowy zastępu – 

wliczając nieobecnych przy raporcie) 

➢ Po odebraniu raportu, przyboczny salutuje, przechodząc 

jednocześnie krokiem w prawo do następnego 

zastępowego – równocześnie pierwszy i drugi zastępowy 

salutują 

➢ Przyboczny odbiera teraz raport od drugiego 

zastępowego itd. 

➢ Po odebraniu raportu od ostatniego zastępowego, 

przyboczny przechodzi na środek, salutuje i daje 

komendę – „Raport – wstąp” 

➢ Wszyscy zastępowi salutują, robią zwrot w kierunku 

swoich zastępów i wracając stają frontem do nich –  

• Jeżeli była poprzednio komenda „Baczność” to zastępowi 

wydają swoim zastępom komendę – „Spocznij” 

• Jeżeli była poprzednio komenda „Baczność – do raportu 

na prawo, patrz” to wydają swoim zastępom komendę 

„Baczność – spocznij”   

7.1.3 Przyboczny składa raport drużynowemu w sposób następujący: 

➢ Wydaje komendę – „Drużyna („Całość), na moją 

komendę – Baczność” (oraz „do raportu na prawo patrz” 

jeżeli drużynowy jest instruktorem) 

➢ Zwraca się do drużynowego i podchodzi do niego na trzy 

kroki – z tym, że drużynowy może mu wyjść na przeciw – 

salutuje i składa mu raport z obecności całej drużyny 

➢ Na polecenie drużynowego, zwraca się do drużyny i 

wydaje komendę „Spocznij” lub „Baczność, spocznij” i 

wraca na swoje miejsce 

7.1.4 Jeżeli jest obecny funkcyjny wyższej rangi do którego ma być 

również złożony raport, to drużynowy bezpośrednio składa mu 

raport w podobny sposób jak przyboczny złożył jemu. 

7.1.5 Raport zgrupowania więcej niż jednej jednostki harcerskiej: 
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Komenda – „Jednostkami (np. drużynami, hufcami) – raport”, po 

czym raport odbywa się podobnie jak podano powyżej.  

7.1.6 

 

 

 

 

Jeżeli jest spora ilość jednostek do zameldowania, odbierający 

raport, nie chcąc trzymać całości zebranej młodzieży w postawie 

zasadniczej przez dłuższy czas – po odsalutowaniu składającym 

raport (na początku) – może wydać komendę – „Całość – na moją 

komendę – spocznij” – a następnie przechodzi do pierwszego 

zdającego raport i zaczyna odbierać raport jak podano w par. 

7.1.2. 

W takim wypadku meldujący, gdy wracają do swoich jednostek, 

wydają komendę – „Baczność, spocznij”. 

7.2 

 

ROZKAZ 

Rozkaz pisany jest to formalny harcerski sposób przekazania 

informacji. 

7.2.1 
 

O ile rozkaz pisany ma być wyczytany na głos przy spotkaniu 

jednostki lub jednostek jak np. apel (par.7.7), odbywa się to w 

sposób następujący: 

➢ Osoba mająca czytać rozkaz występuje (bez potrzeby 

komendy) przed frontem jednostki. Jeżeli jest obecnych 

kilka jednostek i są inaczej ustawione (np. w czworoboku), 

czytający staje w miejscu skąd wszyscy będą go wyraźnie 

słyszeli. 

➢ Czytający wydaje komendę „Drużyna („Całość), na moją 

komendę – Baczność” i następnie czyta wstęp do 

rozkazu, (np. „ZHP, Chorągiew Harcerzy w Wielkiej 

Brytanii, Hufiec Warszawa, 2-ga Warszawska Drużyna 

Harcerzy im. Stefana Batorego, Londyn, 9 styczeń 2022r, 

Rozkaz L1/22”) 

➢ Następnie wydaje komendę – „Spocznij” i czyta treść 

rozkazu 

➢ Po odczytaniu treści rozkazu wydaje komendę – 

„Baczność” i czyta „Czuwaj! Podpisał (stopień, imię, 

nazwisko i funkcja podpisującego)” 
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➢ Następnie wydaje komendę – „Spocznij” i wraca na 

miejsce skąd wystąpił  

7.2.2 
 

Harcerz wymieniony nazwiskiem podczas czytania treści rozkazu 

natychmiast staje w postawie zasadniczej i mówi głośno – 

„Jestem”, po czym wraca na postawę swobodną. (par. 4.7.1)   

7.3 PRZEGLĄD 

Przegląd jest dokonywany przez przełożonego, który przechodzi 

przed frontem jednostki lub jednostek. 

7.3.1 Przegląd odbywa się w sposób następujący: 

➢ Przełożony podchodzi do każdej jednostki po kolei, 

zaczynając od prawego skrzydła. 

➢ Dowodzący jednostką salutuje i melduje swoją jednostkę. 

➢ Przeglądający przechodzi wolno wzdłuż szeregu, 

ewentualnie zatrzymując się wedle potrzeby. 

➢ Każdy harcerz po kolei podrywa się na „Baczność” bez 

komendy, gdy przeglądający przechodzi lub staje przed 

nim, patrząc mu w oczy. 

➢ Dowodzący jednostką asystuje przeglądającemu wzdłuż 

całego swego szeregu. 

➢ Komendant całości i najbliżsi funkcyjni przeglądającego 

asystują przy całym przeglądzie, idąc 3 kroki z tyłu. 

7.4 DEFILADA 

Defilada jest uroczystym przeglądem jednostek w marszu. 

7.4.1 Defiladę przyjmuje tylko jedna osoba, zwykle najstarszy 

stanowiskiem lub funkcją.  Inni funkcyjni i zaproszeni goście stoją 

2 kroki w tyle i na prawo od odbierającego defiladę. 

7.4.2 Przyjmowanie defilady zasadniczo odbywa się z prawej strony 

maszerujących jednostek, w sposób następujący: 

➢ Prowadzący defiladę, na 10 kroków przed trybuną, gdzie 

stoi odbierający, wydaje komendę – „Całość (lub drużyna, 

hufiec itd.), BACZNOŚĆ!” i bezpośrednio potem – „Na 

prawo – PATRZ!” 
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➢ Komendę podaje w ten sam sposób po kolei każdy 

dowodzący dla swojej jednostki. 

➢ Jednostka przybiera marsz na „Baczność” a harcerze 

zwracają oczy w kierunku trybuny. 

➢ Prowadzący defiladę oraz po kolei każdy dowodzący 

poszczególną jednostką na 5 kroków przed trybuną 

zaczyna salutować.  

➢ Prowadzący poczet sztandarowy oraz instruktorzy w 

szyku salutują w ten sam sposób. 

➢ Chorąży salutuje sztandarem (par. 9.6.2), zwracając oczy 

w kierunku trybuny. 

➢ 5 kroków poza trybuną na komendę – „Baczność!” 

wszyscy przestają salutować, a następnie na komendę 

„Spocznij” jednostka przybiera marsz na „Spocznij”. 

7.4.3 Przy większych defiladach, wskazanym jest przed rozpoczęciem 

ustawić dwa kierunkowe proporczyki – jeden na 10 kroków przed 

trybuną a drugi na 10 kroków za trybuną – celem ułatwienia 

oddania honorów. 

7.5 MODLITWA I MSZA ŚWIĘTA 

7.5.1 ➢ Każda modlitwa w gronie harcerskim jest zapowiedziana 

komendą – „DO – MODLITWY”. 

➢ Wszyscy zdejmują czapki, z wyjątkiem pocztów 

sztandarowych, chowając je pod lewy naramiennik lub 

trzymając przed sobą i przyjmując postawę swobodną  

➢ Koniec modlitwy jest zaznaczony komendą – „PO – 

MODLITWIE”. 

7.5.2 Przy Mszy Świętej polowej komendy się podaje w sposób 

podobny, przed rozpoczęciem i po zakończeniu. 

7.5.3 Przy Mszy Świętej w kościele postępuje się w sposób 
następujący: 

➢ Przy wejściu, komenda – „Do – modlitwy” 
➢ Wszyscy zdejmują czapki, z wyjątkiem pocztów 

sztandarowych  
➢ Komenda – „Po – modlitwie” jest wydana po wyjściu z 

kościoła. 
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7.5.4 W czasie Mszy Świętej zasadniczo nie wydaje się komend, za 
wyjątkiem dla pocztów sztandarowych (par 9.5.3) – i to 
dyskretnie. 

7.5.5 Każdy automatycznie przyjmuje postawę zasadniczą na czytanie 
Ewangelii Świętej i w czasie śpiewania „Boże coś Polskę” oraz 
Modlitwy Harcerskiej. 

7.6 PODNOSZENIE I SPUSZCZANIE FLAGI NARODOWEJ 

Podnoszenie i spuszczanie flagi narodowej odbywają się z 

największą czcią i godnym zachowaniem. Szczególnie należy 

dopilnować by flaga w żadnym momencie nie dotknęła ziemi. 

7.6.1 Pierwsza czynność przy podnoszeniu lub spuszczaniu flagi jest 

komenda – „Całość (na moją komendę) – Baczność”. 

7.6.2 Następnie do podniesienia lub spuszczenia flagi wywołuje się 
albo osobę uprzedzoną albo imiennie. 

➢ Jeżeli osoba jest uprzedzona to dowodzący wydaje 
komendę – „Do flagi – wystąp”. 

➢ Jeżeli osoba ma być wywołana imiennie to wywołanie 
następuje w sposób określony w par. 4.7.1, po czym jest 
wydana komenda – „Do flagi – wystąp”. 

7.6.3 Wywołana osoba podąża najkrótszą drogą do masztu, zatrzymuje 

się na trzy kroki przed nim i salutuje. Następnie podchodzi do 

masztu i przygotowuje się do podniesienia/spuszczenia – w razie 

potrzeby oznajmiając, że jest gotów.   

7.6.4 Dowodzący wydaje komendę – „Sztandarowi – cześć” i flaga jest 
podniesiona lub spuszczona. Jednostka harcerska oddaje honory 
w sposób określony w par. 8.4.2. 

7.6.5 

 

W momencie, gdy flaga osiąga szczyt masztu (lub poziom 

spuszczającego), dowodzący wydaje komendę – „Baczność”.  

➢ O ile flaga ma zostać na maszcie, to jest odpowiednio 

przymocowana. Następnie osoba 

podnosząca/spuszczająca wykonuje trzy kroki w tył, 

salutuje i robi odpowiedni zwrot, aby wrócić najkrótszą 

drogą do swego miejsca w szeregu.  Dowodzący 

wówczas wydaje komendę – „Spocznij”. 
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➢ O ile (po spuszczeniu) flaga ma być zdjęta z masztu, to 

jest starannie zwinięta przez spuszczającego, który 

następnie (bez salutowania) wykonuje odpowiedni zwrot, 

aby zanieść zwiniętą flagę najkrótszą drogą do 

przełożonego. Salutuje i wręcza mu flagę, po czym znów 

salutuje i odchodzi najkrótszą drogą do swojego miejsca 

w szeregu. Dowodzący wówczas wydaje komendę – 

„Spocznij”. 

7.7 APEL 

• Używamy słowo „Apel” w znaczeniu formalnego 

spotkania jednostki / jednostek na rozpoczęcie dnia lub 

przy uroczystej imprezie. 

• Apel się składa z kilku elementów, z pośród których nie 

wszystkie będą wykonane za każdym razem – zależnie 

od okoliczności. 

7.7.1 Sposób wykonania poszczególnych elementów apelu jest 
określony w poprzednich paragrafach tego rozdziału. 

7.7.2 
 

Do zasadniczych elementów apelu zaliczają się: 
✓ Raport obecnych jednostek 
✓ Podniesienie flagi narodowej 
✓ Modlitwa 
✓ Czytanie na głos pisanego rozkazu 
✓ Przegląd i/lub inspekcja 

7.7.3 
 

Elementy wymienione w par 7.7.2 są wykonywane zasadniczo w 

kolejności podanej, z tym, że stosunkowa kolejność podniesienia 

flagi i modlitwy może być odwrotna – w zależności od przyjętego 

obyczaju w danej jednostce 

8.0 ODDAWANIE HONORÓW 

Oddawanie honorów odnosi się do formalnego postępowania 

harcerzy w sytuacjach uroczystych oraz wobec przełożonych i 

osób wyższej godności. 

8.1 Oddawanie honorów obowiązuje wszystkich harcerzy, zarówno 

na służbie jak i poza służbą wobec: 

✓ Przenajświętszego Sakramentu 
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✓ Grania/śpiewania Hymnu Narodowego oraz śpiewania 

Hymnu Harcerskiego 

✓ Podnoszenia/spuszczania Flagi Narodowej  

✓ Prezydenta Rzeczypospolitej 

✓ Przewodniczącego ZHP i Naczelnika Harcerzy 

✓ Przełożonych i instruktorów harcerskich 

✓ Sztandarów 

8.1.1 W odpowiednich sytuacjach honory mogą również być oddawane 

wobec: 

✓ Jednostek mijających się 

✓ Konduktów pogrzebowych    

8.1.2 W przypadku defilady, honory się oddaje osobie, która przyjmuje 
defiladę (par 7.4.1) 

8.2 ODDAWANIE HONORÓW PRZED PRZENAJŚWIĘTSZYM 
SAKRAMENTEM 

8.2.1 W kościele: 
➢ Przy wejściu, harcerz będący pojedynczo zdejmuje 

czapkę 
➢ Jednostka robi to na komendę – „Do – modlitwy” (par. 

7.5.3). 
➢ Przed ołtarzem, harcerz będący pojedynczo lub w 

jednostce przyklęka na prawe kolano.  

8.2.2 Poza kościołem:  
➢ Jednostka harcerska w marszu zatrzymuje się i przyjmuje 

front 
➢ Komenda – „Czapki – zdejmą,” po czym – „Na prawo – 

patrz” 
➢ Postawa zasadnicza i zwrot głowy.  

8.2.3 Poczty sztandarowe wykonują salutowanie sztandarem (par. 
9.6.2). 

8.3 ODDAWANIE HONORÓW PODCZAS HYMNU NARODOWEGO 

8.3.1 Harcerz pojedynczy: 
➢ W mundurze, przyjmuje postawę zasadniczą. 
➢ W ubraniu cywilnym, przyjmuje postawę zasadniczą i 

zdejmuje nakrycie głowy. 
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8.3.2 

 

Jednostka harcerska 
➢ Komenda – „Baczność”, a dowodzący jednostką salutuje 

8.3.3 Instruktorzy w mundurze bezwarunkowo salutują, niezależnie czy 

stoją samotnie czy w szyku. 

8.3.3 Oddawanie honorów podczas śpiewania Hymnu Harcerskiego 

jest wykonane tak jak określone w paragrafach powyżej, z 

wyjątkiem, że bez salutowania. 

8.4 ODDAWANIE HONORÓW PRZY PODNOSZENIU I 

SPUSZCZANIU FLAGI NARODOWEJ 

8.4.1 Harcerz będąc pojedynczo i w mundurze przyjmuje postawę 

zasadniczą i salutuje. 

8.4.2 Jednostka harcerska: 

➢ Komenda – „Baczność,  

➢ Kolejna komenda – „SZTANDAROWI – CZEŚĆ” 

➢ Dowodzący jednostką oraz obecni instruktorzy salutują. 

➢ W wypadku, gdzie obecnych jest kilka osobno stojących 

jednostek np. zastępów, to poza głównym dowodzącym 

również prawoskrzydłowy harcerz każdej jednostki 

salutuje. 

8.5 ODDAWANIE HONORÓW PREZYDENTOWI 

RZECZYPOSPOLITEJ 

8.5.1 Harcerz pojedynczy: 

➢ Stoi w postawie zasadniczej.   

➢ Jeśli jest w mundurze – salutuje. 

8.5.2 

 

Jednostka harcerska: 

➢ Komenda – „Baczność – NA PRAWO – PATRZ”  

➢ Dowodzący jednostką salutuje. 

8.6 ODDAWANIE HONORÓW PRZEWODNICZĄCEMU ZHP I 

NACZELNIKOWI HARCERZY 

8.6.1 Przewodniczącemu ZHP i Naczelnikowi Harcerzy oddaje się 

honory w podobny sposób jak Prezydentowi Rzeczypospolitej. 
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8.7 ODDAWANIE HONORÓW PRZEŁOŻONYM I INSTRUKTOROM 

HARCERSKIM 

8.7.1 Zasadniczo harcerz będąc pojedynczo zawsze salutuje 

przełożonemu lub instruktorowi. 

8.7.2 Jednostka harcerska przy zajęciach zachowuje się jak następuje 

wobec przybycia przełożonego: 

➢ O ile jest to praktyczne, dowodzący jednostką zwołuje 

zbiórkę przed przełożonym i melduje jednostkę (par. 

7.1.3). 

➢ Jeśli nie jest to praktyczne, dowodzący jednostką sam 

podchodzi do przełożonego, wita go i/lub melduje 

jednostkę „przy zajęciach”, wyjaśniając co jednostka robi. 

➢ Dowodzący jednostką nigdy młodzieży nie odrywa od 

spożywania posiłku czy mycia. 

➢ Jeśli zbiórka nie została zwołana odrazu, dowodzący 

jednostką zwołuje zbiórkę przy najbliższej możliwej 

sposobności i wówczas formalnie melduje jednostkę. 

8.7.3 W wypadku, gdy na terenie jednostki harcerskiej w czasie zajęć 

znajdzie się instruktor w mundurze, ale nie przełożony, 

prowadzący nie przerywa zajęcia, ale grzecznościowo powinien 

przywitać się z instruktorem i zapytać się czy przybył służbowo 

czy prywatnie. 

8.8 ODDAWANIE HONORÓW SZTANDAROM 

8.8.1 Harcerz będąc pojedynczo staje w postawie zasadniczej i – jeśli 

jest w mundurze – salutuje.   

8.8.2 Instruktorzy w mundurze bezwarunkowo salutują, niezależnie czy 

stoją samotnie czy w szyku. 

8.8.3 Jednostka harcerska: 

➢ Komenda – „Baczność” 

➢ Kolejna komenda – „Sztandarowi – cześć” 

➢ Dowodzący jednostką oraz obecni instruktorzy salutują. 



37 
© Główna Kwatera Harcerzy 2021 r 

 

➢ O ile jest obecnych kilka osobno stojących jednostek np. 

zastępów, prawoskrzydłowy harcerz każdej jednostki 

salutuje. 

8.8.4 Poświęcony proporzec traktuje się tak samo jak sztandar przy 

oddawaniu honorów. 

8.8.5 Niepoświęconym proporcom oraz proporczykom zastępów nie 

oddaje się honorów. 

8.9 ODDAWANIE HONORÓW – JEDNOSTKI MIJAJĄCE SIĘ 

8.9.1 W formalnych sytuacjach mijające się jednostki w marszu mogą 

oddać honory przez przyjęcie równego kroku, następnie komenda 

– „Baczność – na prawo – PATRZ”.  Dowodzący jednostkami 

wzajemnie salutują. 

8.9.2 W sytuacjach nieformalnych dowodzący jednostkami wzajemnie 

salutują bez oddawania innych honorów.  

8.9.3 Jednostka maszerująca przed frontem jednostki stojącej w szyku 

oddaje honory podobnie jak wobec jednostki mijanej w marszu. 

8.9.4 Jednostka stojąca w szyku oddaje honory jednostce 
maszerującej, jakby sama była w marszu. 

8.10 ODDAWANIE HONORÓW KONDUKTOM POGRZEBOWYM 

8.10.1 W odpowiednich sytuacjach można oddać honory mijającym 

konduktom pogrzebowym.   

8.10.2 Harcerz będący pojedynczo przyjmuje postawę zasadniczą i 

zdejmuje nakrycie głowy. 

8.10.3 Jednostka harcerska w marszu zatrzymuje się i przyjmuje front w 

postawie zasadniczej, a dowodzący jednostką salutuje. 

8.10.4 Harcerze idący w kondukcie nie odpowiadają na oddawane 

honory. 

9.0 MUSZTRA ZE SZTANDAREM 

• Służba przy sztandarze winna być traktowana jako 

wyróżnienie 
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• Poświęcony proporzec zasadniczo należy traktować tak 

samo jak sztandar 

9.1 POCZET SZTANDAROWY 

✓ Pełny poczet sztandarowy składa się z 4 harcerzy: 

dowódca pocztu, chorąży i dwóch harcerzy w asyście. 

✓ Zasadniczo się przydziela zmianę (trzech harcerzy) która 

zwykle jest pod komendą dowódcy pocztu. 

9.1.1 Poczet sztandarowy może składać się z trzech harcerzy tzn. bez 

dowódcy – w takim wypadku dowodzący jednostką harcerską 

wydaje komendy zarówno swojej jednostce jak i pocztowi 

sztandarowemu.    

9.1.2 Dowódca pocztu:  

✓ Stoi i maszeruje zasadniczo na jego prawym skrzydle  

✓ W wypadku, gdzie nie jest to praktyczne lub gdy dowodzi 

kilkoma pocztami, maszeruje przed pocztem 

✓ Jest odpowiedzialny za zachowanie i wygląd pocztu 

✓ Wydaje komendy i kontroluje musztrę pocztu 

✓ Czuwa nad ewentualną zmianą chorążego i asysty 

✓ Przy oddawaniu honorów sztandarem – salutuje 

9.1.3 Chorąży: 

✓ Jest odpowiedzialny za sztandar 

✓ Wykonuje nim odpowiednie chwyty i ruchy  

✓ Jeśli poczet nie ma dowódcy, jest odpowiedzialny za 

należyte wykonanie musztry pocztu 

9.1.4 Asysta:  

✓ W razie nagłej potrzeby zmienia chorążego 

✓ Pomaga przy zwijaniu sztandaru   

9.1.5 Wygląd pocztu: 

✓ Umundurowanie wzorowe (galowe) i jednolite 

✓ Rękawy opuszczone 

✓ Podpinki (paski u czapki) opuszczone pod brodę  

✓ Poczet może nosić rękawiczki białe lub skórzane, 

jednolite. 

✓ Poczet sztandarowy nie nosi szarfy żadnego rodzaju. 
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/Mundur harcerski, podobnie jak mundur wojskowy, jest 

sam w sobie strojem najgodniejszym do towarzyszenia 

sztandarowi i upiększać go niczym nie potrzeba/. 

9.1.6 Wchodząc do budynku, poczet sztandarowy nie zdejmuje czapek, 

chyba że sprzeciwia się to miejscowym przepisom. 

9.1.7 Wchodząc do kościoła: 

➢ Poczet zasadniczo nie zdejmuje czapek (jak powyżej).   

➢ Po wejściu do kościoła, poczet zatrzymuje się przed 

sanktuarium i chorąży wykonuje salutowanie sztandarem 

(par. 9.6.2) zanim poczet odchodzi na swe wyznaczone 

miejsce. 

9.1.8 Do sztandarów większych jednostek można przydzielić drużynę 

honorową. 

9.1.9 Proporce: 

✓ Poświęcony proporzec zasadniczo posiada poczet jak dla 

sztandaru. 

✓ Niepoświęcony proporzec oraz proporczyki zastępów nie 

wymagają pocztu.  

 

9.2 POSTAWA ZE SZTANDAREM 

9.2.1 Poczet ze sztandarem zwiniętym stoi w postawie swobodnej. 

9.2.2 Poczet ze sztandarem rozwiniętym stoi w postawie zasadniczej. 

➢ Chorąży trzyma sztandar u nogi drzewcem przed szpicem 

buta prawej nogi – prawa ręka wyprostowana z łokciem 

lekko przyciśniętym do ciała, trzyma drzewce na 

wysokości górnego uda. 

➢ Chorąży w razie potrzeby salutuje lub prezentuje 

sztandarem (art. 9.6).  

➢ Asysta w żadnej okoliczności nie salutuje.   

➢ Zarówno chorąży jak i asysta nie biorą aktywnego udziału 

w niczym i nic nie mówią, nawet podczas np. przeglądu 

czy Mszy świętej. 

➢ W razie potrzeby, np. by harcerz z pocztu mógł przyjąć 

Komunię św., należy przeprowadzić zmianę. 
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Poczet w postawie zasadniczej  

 
 

9.3 ZWROTY ZE SZTANDAREM 

Istnieją dwie formy zwrotów ze sztandarem: 

1. Zwrot całego pocztu w celu przygotowania pocztu do 

przemarszu lub ustawienia go w pozycji należytej po 

przemarszu 

2. Zwrot indywidualnych członków pocztu, aby przejść z 

szyku szeregu w szyk rzędu dla celów praktycznych 

9.3.1 Zwrot całego pocztu odbywa się jak następuje: 

➢ Komenda – „POCZET – w prawo (lewo) – zwrot”.   

➢ Dowódca pocztu lub kierunkowy asystent robi zwrot w 

prawo (lewo), chorąży robi lewą (prawą) nogą krok w 

prawo (lewo) w skos, a drugi asystent robi 2 kroki w prawo 

(lewo) w skos. 

➢ W przypadku zwrotu w tył, każdy członek pocztu robi 

zwykły zwrot na komendę. 
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9.3.2 Zmiana szyku z szeregu w rząd (lub odwrotnie) odbywa się jak 

następuje: 

➢ Komenda – „W prawo (lewo) – zwrot” 

➢ Każdy członek pocztu równocześnie robi zwykły zwrot w 

kierunku określonym komendą.  

9.4 MARSZ ZE SZTANDAREM I ZATRZYMANIE SIĘ 

Sztandar harcerski może być przenoszony tylko w asyście 

pełnego pocztu sztandarowego. 

9.4.1 Przygotowując się do marszu, chorąży kładzie sztandar prawą 

ręką, pomagając lewą, na prawe ramię.  Drzewce pod kątem 45°.  

Płachta sztandaru oddalona przynajmniej na dłoń od barków 

chorążego.  

 
 
 
 

Sztandar gotowy do marszu 
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9.4.2 W czasie marszu, chorąży utrzymuje sztandar i jego pozycję na 

prawym ramieniu, wyciągniętą prawą ręką na drzewiec.   

Sztandar w marszu 

 

 

9.4.3 Po zatrzymaniu się i sfrontowaniu, chorąży przenosi sztandar 

prawą ręką, pomagając sobie lewą, do postawy zasadniczej (par 

9.2.2). 

9.5 ZMIANA POCZTU SZTANDAROWEGO 

W czasie dłuższych uroczystości należy zmieniać poczet 

sztandarowy by harcerzom dać wypoczynek i odprężenie. 

9.5.1 Zmiany się przeprowadza w sposób odpowiedzialny według 

decyzji dowodzących np. w upalne dni, zmiana nie powinna stać 

dłużej jak 15 minut. 

9.5.2 Zmianę należy wykonać dyskretnie i w momencie wyszukanym.   

9.5.3 Zmianę się wykonuje w sposób następujący: 

➢ Poczet odbierający, prowadzony przez dowódcę, 

maszeruje rzędem w kolejności w jakiej będzie stał przy 

sztandarze. 
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➢ Poczet odbierający zatrzymuje się za pocztem przy 

sztandarze – pocztem zdającym.   

➢ Poczet odbierający robi zwrot w lewo, za plecami pocztu 

zdającego, tworząc dwuszereg.   

➢ Chorąży pocztu odbierającego wyciąga dłoń i chwyta 

drzewce sztandaru, a chorąży pocztu zdającego, puszcza 

drzewce.  

➢ Na dyskretną komendę dowódcy „Poczty – krok naprzód 

– marsz”, oba poczty wykonują komendę.   

➢ Na kolejną dyskretną komendę, poczet zdający robi zwrot 

w prawo (lewo) i jest odprowadzony przez dowódcę 

pocztu.  

9.6 ODDAWANIE HONORÓW SZTANDAREM 

Można oddawać honory sztandarem przez: 

✓ salutowanie sztandarem 

✓ prezentowanie sztandarem 

9.6.1 SALUTOWANIE SZTANDAREM 

Jednostka harcerska ze sztandarem oddaje honory przez 

salutowanie sztandarem wobec: 

✓ Przenajświętszego Sakramentu oraz czytania Ewangelii 

Świętej 

✓ Prezydenta Rzeczypospolitej 

✓ Przewodniczącego ZHP  

✓ Naczelnika Harcerzy 

✓ Sztandarów bojowych odznaczonych orderem „Virtuti 

Militari” 

✓ Osoby, która przyjmuje defiladę  

9.6.2 Salutowanie sztandarem odbywa się w sposób następujący: 

➢ Komenda – „Baczność – na prawo – patrz” 

➢ Chorąży robi pół-krok w przód lewą nogą 

➢ Lewą ręką chwyta drzewce sztandaru na wysokości pasa 

i przechyla sztandar do pozycji nieco nad poziomym, 

równocześnie wyprostowując prawą rękę na drzewcu do 

tyłu  
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➢ Na komendę – „Baczność”, sztandar wraca do 

poprzedniej postawy. 

9.6.3 Przy salutowaniu sztandar nigdy nie dotyka ziemi. 

9.6.4 Sztandar jest używany w pozycji salutującej również podczas 

obrzędów jak np. Przyrzeczenie harcerskie.  

              Sztandar w pozycji salutującej   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6.5 PREZENTOWANIE SZTANDAREM 

Poza okolicznościami określonymi w par. 9.6.1, jednostka ze 

sztandarem oddaje honory przez prezentowanie sztandarem. 

9.6.6 Prezentowanie sztandarem odbywa się w sposób następujący: 

➢ Komenda – „Baczność – na prawo – patrz” 

➢ Chorąży prostuje prawą rękę odchylając sztandar ukośnie 

od pionu a prostopadle do frontu jednostki 

➢ Na komendę – „Baczność”, sztandar wraca do 

poprzedniej postawy.   
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Sztandar w pozycji 
prezentującej    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6.7 

 

Proporce:  

✓ Poświęconym proporcem się salutuje lub prezentuje tak 

samo jak sztandarem 

✓ Nie poświęconym proporcem można prezentować, ale 

nigdy nie salutować. 

9.6.8 

 

Wedle uznania i/lub tradycji drużyny można zastosować 

alternatywną formę trzymania proporca oraz 

salutowania/prezentowania nim, jak następuje: 

✓ Proporcowy trzyma proporzec u nogi, z drzewcem przed 

szpicem buta prawej nogi. Prawa ręka – wygięta w łokciu 

i wysunięta poziomo przed siebie z łokciem lekko 

przyciśniętym do ciała – trzyma drzewce na poziomie 

pasa głównego. 

✓ W tej formie, salutowanie i prezentowanie w miejscu 

odbywają się tak samo – proporcowy prostuje prawą rękę 

od ramienia, w ten sposób pochylając proporzec przed 

siebie (patrz zdjęcie powyżej – Sztandar w pozycji 

prezentującej). 
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9.6.9 

 

 

✓ Salutowanie sztandarem w marszu odbywa się podobnie 

jak w sposób określony w par. 9.6.2, z tym, że na pełny 

krok lewą nogą.  

✓ Zwykle będzie to podczas defilady (par. 7.4.2). 

✓ W czasie marszu nie prezentuje się sztandarem. 

              Salutowanie sztandarem w czasie marszu   
 
 
 

9.7 WPROWADZENIE SZTANDARU 

Wprowadzenie sztandaru w jakiejkolwiek sytuacji zawsze odbywa 

się w sposób uroczysty. 

9.7.1 Przed wprowadzeniem sztandaru, należy przygotować jednostkę 

jak do raportu.   

9.7.2 Procedura, gdy poczet sztandarowy wchodzi w obręb stojących 

szeregów jednostki jest następująca: 

➢ Komenda wobec jednostki – „Baczność – 

SZTANDAROWI – CZEŚĆ”.   

➢ Jeżeli jednostka stoi w jednym froncie, poczet maszeruje 

wzdłuż jednostki na prawe skrzydło i staje w tym samym 

froncie co jednostka. 
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➢ Jeżeli jednostka stoi w czworoboku, poczet wchodzi w 

obręb czworoboku przy prawoskrzydłowym oddziale i 

obchodzi czworobok przed frontem szeregów, na koniec 

stając w miejscu, gdzie wszedł w obręb czworoboku (tym 

samym frontem co wszedł).  

➢ Gdy poczet stanął na wyznaczonym miejscu, wydaje się 

komendę – „Baczność – spocznij”.  

9.7.3 Procedura, gdy poczet już stoi przy jednostce ze zwiniętym 

sztandarem jest następująca: 

➢ Komenda wobec jednostki – „Baczność – sztandarowi – 

cześć”. 

➢ Poczet staje w postawie zasadniczej. 

➢ Chorąży przechyla sztandar do przodu i powoli go 

rozwija, pilnując by nie dotknął ziemi, po czym przywraca 

sztandar do pozycji pionowej. 

9.8 ODPROWADZENIE SZTANDARU 

9.8.1 W wypadku, gdy jednostka nie odprowadza sztandaru, odmarsz 

sztandaru odbywa się w sposób następujący: 

➢ Komenda wobec jednostki – „Baczność – sztandarowi – 

cześć”. 

➢ Komenda wobec pocztu – „Poczet – odmaszerować” 

➢ Jeżeli jednostka stoi w czworoboku, poczet obchodzi 

czworobok podobnie jak przy wprowadzeniu (par. 9.7.2). 

➢ Jeżeli jednostka stoi w jednym froncie, poczet 

odmaszerowuje wzdłuż frontu jednostki. 

➢ Po odejściu pocztu, podaje się komendę – „Baczność – 

spocznij”. 

9.8.2 W wypadku, gdy jednostka stojąca w czworoboku ma 

odmaszerować za sztandarem, odbywa się to w sposób 

następujący: 

➢ Poczet obchodzi czworobok jak podane w par. 9.8.1. 

➢ Po wyjściu pocztu z czworoboku, jednostka tworzy 

odpowiedni szyk i odmaszerowuje w ślad za pocztem. 
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9.8.3 W wypadku, gdy jednostka stojąca w jednym froncie ma 

odmaszerować za sztandarem, może to się odbyć jednym z 

dwóch sposobów: 

➢ Poczet odmaszerowuje wzdłuż frontu jednostki (par. 

9.8.1). 

➢ Po odejściu pocztu, jednostka tworzy odpowiedni szyk i      

odmaszerowuje w ślad za pocztem. 

LUB 

➢ Poczet wykonuje zwrot w prawo. 

➢ Następnie jednostka tworzy szyk odpowiedni. 

➢ Jednostka odmaszerowuje z pocztem na czele. 

9.9 ZWIJANIE SZTANDARU 

Sztandar można zwinąć  

✓ przed frontem jednostki harcerskiej 

✓ po odprowadzeniu sztandaru   

9.9.1 W wypadku zwijania sztandaru przed frontem jednostki, odbywa 

się to w sposób następujący: 

➢ Jeżeli poczet stoi przy szeregu jednostki to występuje 

przed szereg i staje frontem do jednostki. 

➢ Jeżeli poczet stoi u rogu czworoboku – lub w miejscu 

widocznym jak podczas odbierania Przyrzeczenia – 

może pozostać na miejscu. 

➢ Komenda wobec jednostki – „Baczność – sztandarowi 

cześć”. 

➢ Komenda wobec pocztu – „Sztandar – ZWINĄĆ”. 

➢ Chorąży pochyla sztandar i przy pomocy asysty, zwija 

go – po czym przywraca zwinięty sztandar do pozycji 

pionowej.  

➢ Komenda – „Baczność – spocznij”  

➢ Poczet również przyjmuje postawę swobodną i 

następnie składa sztandar do pokrowca. 

9.9.2 W wypadku zwijania sztandaru na osobności po odprowadzeniu, 

wydaje się jedynie komendę – „Sztandar – ZWINĄĆ”. Sztandar 

jest zwinięty i złożony do pokrowca.  
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9.10 PRZEKAZYWANIE SZTANDARU 

Przekazywanie sztandaru jest to obrzęd szczytowej ważności i 

jest przeprowadzane z nadzwyczajną czcią i dokładnością. 

9.10.1 Przed przekazaniem sztandaru, należy przygotować jednostkę 

jak do raportu, najczęściej w czworoboku.   

9.10.2 Sztandar jest przyszykowany do przekazania w sposób 

następujący: 

➢ Sztandar jest wprowadzony w sposób podany w art. 9.7. 

➢ Przekazujący sztandar wydaje komendę – „Poczet 

sztandarowy – na moją komendę – wystąp – do mnie”. 

➢ Poczet staje na trzy kroki przed przekazującym. Jeżeli jest 

dowódca pocztu to stoi na prawym skrzydle pocztu. 

➢ Przekazujący sztandar wywołuje do siebie odbierającego. 

➢ Obydwaj salutują. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.10.3 Sztandar jest przekazany w sposób następujący: 

➢ Przekazujący sztandar podchodzi do pocztu, salutuje 

sztandar i następnie bierze go z rąk chorążego, po czym 

podchodzi ze sztandarem do odbierającego. 

➢ Odbierający przyklęka na prawe kolano. 

➢ Przekazujący przechyla sztandar oburącz na ukos. 

➢ Odbierający całuje dolny rąbek sztandaru, po czym bierze 

drzewce w obie ręce. 
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➢ Odbierający wstaje, przechylając sztandar do pozycji 

pionowej, po czym podchodzi do pocztu sztandarowego i 

wręcza chorążemu sztandar. 

➢ Po wręczeniu sztandaru, odbierający salutuje sztandar i 

wydaje komendę – „Poczet – na moją komendę – wstąp”. 

➢ Poczet robi zwrot w tył i wraca na swoje poprzednie 

miejsce. 

9.10.4 W wypadku, gdy przekazanie sztandaru jest przeprowadzone za 

pośrednictwem instruktora przełożonego, procedura ulega 

zmianie jak następuje: 

➢ Przekazujący, po wzięciu sztandaru z rąk chorążego 

pocztu, wręcza sztandar instruktorowi przełożonemu. 

➢ Instruktor przełożony przeprowadza ścisły obrzęd 

przekazania. 

➢ Odbierający wręcza sztandar chorążemu pocztu jak w 

par. 9.10.3.  

9.11 POŚWIĘCENIE SZTANDARU  

Tak jak z przekazywaniem sztandaru, poświęcenie sztandaru jest 

przeprowadzane z nadzwyczajną czcią i dokładnością. 

9.11.1 Sztandar do poświęcenia ma rodzica chrzestnego lub rodziców 

chrzestnych – osoba lub osoby wyższej godności.  

9.11.2 

 

Sztandar jest przyniesiony do miejsca poświęcenia przez 

chrzestnych, w sposób uroczysty i następnie położony przez nich 

na ołtarz lub na stół przygotowany na ten cel tak, aby część 

sztandaru zwisała – nie dotykając ziemi. 

9.11.3 Święcenie sztandaru odbywa się w sposób następujący: 

➢ Komenda „(Na moją komendę) – Baczność” 

➢ Ksiądz święci sztandar. 

➢ Komenda – „Spocznij”. 

9.11.4 Następuje obrzęd symbolicznego wbijania gwoździ (o ile takie 

są). 

➢ Wywołuje się osobę lub nazwę jednostki/organizacji 

sponsorującej. 

➢ Kolejność zwykle według starszeństwa.  
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9.11.5 Przekazanie nowo poświęconego sztandaru odbywa się 

zasadniczo w sposób następujący: 

➢ Chrzestni przystępują do sztandaru poświęconego bez 

potrzeby komendy. 

➢ Komenda dla grona harcerskiego – „Baczność – 

sztandarowi cześć”.  

➢ Chrzestni biorą sztandar wspólnie – lub jedna osoba 

bierze, a druga stoi obok. 

➢ Odbierający sztandar podchodzi i klęka na prawe kolano. 

➢ Chrzestni podają sztandar odbierającemu. 

➢ Odbierający całuje dolny rąbek sztandaru po czym bierze 

drzewce w obie ręce. 

➢ Odbierający wstaje, przechylając sztandar do pozycji 

pionowej, po czym podchodzi do stojącego w pobliżu 

pocztu sztandarowego i wręcza chorążemu sztandar. 

➢ Komenda – „Baczność”. 

➢ Odśpiewanie Hymnu harcerskiego. 

➢ Poczet albo zwija sztandar, albo odmaszeruje. 

➢ Komenda – „Spocznij”. 

9.11.6 Zasadniczo chrzestni przekazują sztandar bezpośrednio 

dowodzącemu jednostką, do której sztandar należy. 

9.11.7 W wypadku, gdy przekazanie nowo poświęconego sztandaru jest 

przeprowadzone za pośrednictwem instruktora przełożonego – 

np. jeżeli odbierający dowodzi jednostką jako „pełniący 

obowiązki” tej funkcji – to instruktor przełożony odbiera sztandar 

od chrzestnych bez klękania i następnie przekazuje go 

odbierającemu jak podane w par. 9.11.5.  

10.0 INNE 

10.1 W wypadkach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem 

decyduje bezpośredni przełożony. 

10.2 Regulamin niniejszy obowiązuje w całej Organizacji Harcerzy. 
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11.0 ZNAKI I SYGNAŁY 

11.1 ZNAKI GWIZDKIEM i RĘKĄ  

Znak Gwizdkiem Ręką 

  Każdy znak ręką winien być 

poprzedzony znakiem „Uwaga”. 

UWAGA Jedno długie 

gwizdnięcie 

Ręka podniesiona i lekko zgięta w 

łokciu na wysokości głowy, trzymana 

w tym położeniu. 

MARSZ Litera ‘T’ morsem, 

trzy razy 

Ręka zgięta w łokciu na wysokości 

ramienia, szybkim ruchem 

opuszczona.  

STÓJ Jedno długie 

gwizdnięcie, po 

czym odrazu jedno 

krótkie 

Ręka podniesiona i lekko zgięta w 

łokciu na wysokości głowy, trzymana 

w tym położeniu. 

Wykonanie komendy, gdy dowodzący 

rękę opuści. 

ZBIÓRKA Sześć krótkich 

gwizdnięć 

Prawe ramię wygięte i ręka 

wzniesiona pionowo – w razie 

potrzeby lewa ręka poziomo wskazuje 

kierunek ustawienia się szeregu. 

ALARM 

 

Litera ‘A’ morsem, 

powtarzana 

kilkakrotnie 
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Pobudka /Alternatywna/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


