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Dodatkowe wyjaśnienie:

15 czerwca
1964 r.
(luty 2019 r.)

W celu ujednolicenia sztandarów drużyn, podaję instrukcję 
odnośnie wzoru i wykonania sztandaru zatwierdzoną przez 
Główną Kwaterę Harcerzy w maju 1964 r.

Czuwaj!
/-/ L. Kliszewicz hm.
Komendant Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii

1. Szczytowe zakończenie drzewca sztandaru powinno być 
ozdobione lilijką harcerską o wymiarach proporcjonalnych, 
wykonaną z metalu nieczerniejącego, nierdzewnego,  np. 
chromowanego, itp.

2. Pod lilijką, do drzewca sztandaru powinny być przyczepione 
dwie ozdobne wstążki o wymiarach: 12 na 108 cm - każda. Jedna 
wstążka koloru białego i zielonego (z jednej strony biała z drugiej 
zielona). Druga wstążka biała i czerwona j.w.

3. Sztandar i wstążki powinny być zrobione z tego samego 
jedwabnego materiału.
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rok powstania 
drużyny wyszywany
kolor: złoty

rok powstania 
harcerstwa 
wyszywany
kolor: złoty

rok nadania 
sztandaru 
wyszywany
kolor: złoty

małe wianki laurowe wyszywane na 
czterech rogach sztandaru
kolor: złoty

znak jednoski
(w środku wianka)

orzeł (na wzór godła Polski) wyszywany, 
ulokowany na środku sztandaru na 
czerwonym tle
kolorystyka:
głowa, tułów, skrzydła i ogon - srebrne
korona, dziób, nogi - złote

wieniec laurowy ulokowany w centrum 
sztandaru, otaczający orła z dwóch stron, 
wyszywany, kolor: złoty
wymiary:

wymiary sztandaru: 75 cm na 75 cm
(nie licząc frendzli)

napis: “BOGU, POLSCE, BLIŹNIM” 
wyszywany pod orłem po między końcami 
wieńców
kolor: złoty

frendzle otaczające sztandar na górze, z 
boku i na dole, kolor: złoty

czerwone tło 
rozchodzące się do 
krawędzi sztandaru 
szerokość 30 cm

białe tło po 
czterech stronach 
rozchące się do 
rogów sztandaru

30 cm

średnica
wewnętrzna

26.5 cm 

średnica
zewnętrzna

31 cm 

75 cm
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lilijka harcerska 
wyszywana
kolor: złoty

wysokość lilijki: 10 cm
lilijki ulokowane są po czterech
przeciwległych stronach sztandaru

zielone tło całego 
sztandaru

napis: “ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POSKIEGO” wyszywany
kolor: złoty

napis wyszywany - pełna nazwa chorągwi
kolor: złoty

odległość napisu od krawędzi sztandaru: 
4.5 cm

odległość napisu od krawędzi sztandaru: 
4.5 cm

wysokość napisu: 3 cm

wysokość napisu: 3 cm

napis wyszywany – pełna nazwa jednostki
otaczający krzyż w centrum sztandaru
kolor: złoty
wymiary:

krzyż harcerski wyszywany w cetrum sztandaru, kolorystyka:
ramiona krzyża i promienie wewnątrz krzyża – srebrne
lilijka, krąg wokół lilijki, wianki: dębowy i laurowy – złote

średnica
wewnętrzna

44 cm 

średnica
zewnętrzna

48.5 cm 


