
  
  

Regulamin 

umundurowania  

230 GDH „Rysie” im.  

Andrzeja Romockiego  

„Morro”  

  
  
  
 

 



I. Mundur galowy  

Mundur galowy składa się z:  

• Nakrycia głowy  

• Bluzy mundurowej  

• Chusty  

• Krótkich spodni  

• Długich spodni  

• Pasa  

• Getr   

• Wywijek  

• Butów   
  
  
  

  



Nakrycie głowy  

Rogatywka ciemnozielona z brązowym 

daszkiem i skórzanym brązowym paskiem.  

  
Bluza mundurowa  

Bluza mundurowa w kolorze 

ciemnozielonym, z karczkiem, zapinana z 

przodu na całej długości metalowymi 

guzikami z lilijką ZHR. Bluza ma kołnierz 

przypinany guzikami, dwa naramienniki 

przypinane schowanymi guzikami oraz 

dwie kieszenie na piersi z kontrafałdą, 

pokryte patką i zapinane guzikami.  

  

  

  

  

  



Chusta  
Chusta w kształcie trójkąta  o 

wymiarach około 130x90x90cm  

w kolorze fiołkowym  

  

Krótkie spodnie  
Spodnie ciemnozielone, w kolorze bluzy 

mundurowej, sięgające nad kolano, z 

dwiema wpuszczanymi kieszeniami z 

przodu, dwiema kieszeniami bocznymi z 

kontrafałdą krytymi patką i zapinanymi na 

guziki oraz kieszenią z tyłu z prawej 

strony, krytą patką zapinaną na guzik. 

Spodnie mają szlufki umożliwiające 

wciągnięcie pasa.  

  

  
  



Długie spodnie  
Spodnie ciemnozielone długie, w kolorze  

bluzy mundurowej, z dwiema 

wpuszczanymi kieszeniami z przodu. 

Dopuszczone są również dwie kieszenie 

boczne z kontrafałdą kryte patką i 

zapinane na guziki oraz kieszeń z tyłu z 

prawej strony, kryta patką zapinaną na 

guzik. Spodnie mają szlufki umożliwiające 

wciągnięcie pasa.  

Pas  
Pas skórzany w kolorze brązowym lub 

czarnym o szerokości co najmniej 3cm, z 

klamrą zawierającą oznaczenie organizacji 

ZHR. Dopuszczone są inne pasy (np. 

wojskowe) w kolorze brązowym lub 

czarnym o szerokości co najmniej 3cm.  

  



Getry  
Getry w kolorze czarnym z dwoma 

granatowymi lub chabrowymi paskami, 

sięgające do kolan.  

Wywijki  
Wywijki w kolorze czarnym.  

Buty  
Buty sznurowane skórzane, sięgające za 

kostkę, w jednolitym, ciemnym kolorze. 

Do spodni długich można nosić półbuty 

sznurowane brązowe lub czarne. 

Dopuszcza się buty sznurowane sięgające 

za kostkę z tkanin w kolorach ciemnych.  

  

  

  

  



Zasady noszenia 

munduru  
1. Mundur musi być czysty, schludny i 

niepognieciony.   

2. Mundur, jako strój organizacyjny musi 

być otoczony szacunkiem i 

odpowiednio traktowany. Nie należy 

łączyć elementów umundurowania z 

elementami ubioru cywilnego.  

3. Nakrycie głowy  

 Podczas pełnienia służby pasek od 

rogatywki ma być zapięty na brodzie. 

Rogatywki nie należy rolować ani nosić 

pod naramiennikiem, za pasem lub w 

kieszeni.  

4. Bluza mundurowa  

 Bluza jest zawsze wpuszczana w spodnie. 

Wszystkie guziki mają być zapięte. 



Rękawy koszuli zawsze powinny być 

rozpięte i podwinięte do łokcia. Na obu 

naramiennikach bluzy wskazane jest 

noszenie patek z numerem drużyny. 

Wędrownicy na lewym ramieniu noszą 

naramiennik wędrowniczy określony 

oddzielnym regulaminem.  

5. Chusta  

Chusta noszona jest pod kołnierzem bluzy 

mundurowej (w okresie letnim na 

kołnierzu). Na plecach powinien być 

widoczny trójkąt chusty o wysokości 

około 8-10 cm. Chusta jest spięta 

suwakiem lub związana zgodnie z tradycją 

drużyny.   

W okresie letnim chusta powinna być 

założona w taki sposób, aby na kołnierzu 

znajdował się tylko jej róg. Chusta 



powinna przebiegać po wewnętrznej 

stronie kołnierza (bezpośrednio przy szyi)  

6.Spodnie  

Długie spodnie są noszone w okresie 

zimowym. Do długich spodni nosi się 

wywijki. Krótkie spodnie noszone są  w 

okresie letnim. Nosi się do nich getry  i 

wywijki.  

7. Pas ma być zawsze wpuszczony we 

wszystkie szlufki. Można nosić do niego 

nóż (o ostrzu krótszym niż 15 cm) oraz 

ładownice z wyposażeniem harcerskim. 

Podczas wystąpień uroczystych należy 

zdjąć oporządzenie.  

  



 

II. Mundur polowy  
Mundur polowy składa się z: 

 Nakrycia głowy  

• Koszulki polowej drużyny  

• Krótkich spodenek z pasem  

• Getr i wywijek oraz obuwia  

     

1 .Nakrycie głowy- rogatywka  

2. Koszulka drużyny, z widocznym 

oznaczeniem przynależności do 230 

GDH, jednolita dla całej jednostki. Do 

koszulki drużyny można zakładać 

chustę drużyny.  

3. Krótkie spodnie mundurowe i pas 

mundurowy wykorzystywany w 

umundurowaniu galowym.  


