
 

G.K.H. Wydział Regulaminów                               2                        Kierownik, hm Michał Nalewajko 2020 r 
 

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 

 

INSTRUKCJA OBOWIĄZUJĄCA NR 05 
  

Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika L6/20 z dnia 13.09.2020 r. 

 
 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z PROPORCAMI DRUŻYN  

I PROPORCZYKAMI ZASTĘPU 

 

I. Zasada ogólna 

Proporce drużyn i proporczyki zastępów są symbolem obrzędowym drużyn i zastępów. 

II. Zastosowanie 

Drużyny i zastępy występują ze swoimi proporcami i proporczykami na zbiórkach, 

apelach i w innych chwilach życia drużyny czy zastępu. 

Tradycje drużyn czy zastępów określają sposób postępowania z proporcami drużyn i 

proporczykami zastępu. 

III. Proporzec Drużyny 

1. Każda drużyna może posiadać proporzec. 

2. Hufcowy wyrażą zgodę na posiadanie proporca i zatwierdza jego wzór.  

IV. Wymiary i kształt proporca drużyny 

1. Proporzec trójkątny o wierzchołku lekko zaokrąglonym. Podstawa trójkąta 45-50 cm, 

wysokość 60-75 cm, przyczepiony podstawą do drzewca. 

2. Płaty proporca: 

a. prawy płat: krzyż harcerski lub lilijka harcerska i pełna nazwa drużyny oraz 

ewentualnie hufca.  

b. lewy płat: godło oraz inne znamiona drużyny np. hasło drużyny, data 

założenia lub tp. 

c. Drzewiec, zakończony jest niekiedy głowica w kształcie lilijki lub innym 

przypisanym środowisku - nie naruszającym zasad dobrego smaku i honoru. 

Długość drzewca - 170-200 cm. 

V. Proporczyk Zastępu 

Proporczyk zastępu - zatwierdzany jest przez drużynowego. 

VI. Wymiary i kształt proporczyka zastępu 

1. Kształt: 

a. Podstawowym wzorem proporczyka zastępu jest trójkąt o wierzchołku lekko 

zaokrąglonym. Podstawa trójkąta nie przekraczająca 25 cm, wysokość nie 

przekraczająca 40 cm, przyczepiony podstawa do drzewca o wysokości 

maksimum 150cm. 
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b. Dopuszcza się stosowanie proporczyków w kształcie innym np. 

reprezentującym godło zastępu (ogon lisa lub tp.) nie przekraczających 

powyżej podanych wymiarów. 

2. Płaty proporczyka: 

a. prawy płat: (podkład w kolorach barw drużyny), numer drużyny, nazwa 

zastępu.  

c. lewy płat: (podkład w kolorach barw zastępu), godło zastępu, ewentualnie 

hasło. 

VII. Musztra z Proporcem 

Proporcowego mianuje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce lub 

spośród wyróżniających się harcerzy. 

Musztra z proporcem jest zasadniczo taka sama jak musztra ze sztandarem (Regulamin 

Musztry rozdział 9). 

Wedle uznania i/lub tradycji drużyny można zastosować alternatywną formę trzymania 

proporca, jak następuje: 

1. 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. 

2. 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.   

 

 


