WZORY SZTANDARÓW
STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO

1. Sztandar Stowarzyszenia Harcerskiego o wymiarach 1,25 m i 1,25 m ma następujący wzór:
a) prawa strona – Godło Państwowe o wysokości 20 cm haftowane srebrem i złotem
umieszczone na okrągłej tarczy herbowej w otoku ze złotych liści laurowych,
znajdującej się w centrum Krzyża Virtuti Militari w kolorze czerwonym na białym tle
(ramiona krzyża sięgają krawędzi sztandaru); na białym tle miedzy ramionami krzyża
cztery złote wieńce laurowe o promieniu 5 cm; w górnym lewym wieńcu napis "1996",
b) lewa strona – Krzyż Harcerski o wysokości 40 cm haftowany srebrem na białoczerwonym tle, rozdzielającym sztandar po przekątnej; koliście rozmieszczony napis:
"Stowarzyszenie Harcerskie": napis haftowany złotem, wysokość liter 6 cm.
2. Sztandary hufców S.H. O wymiarach 1 m i 1 m mają następujący wzór:
a) prawa strona – Godło Państwowe o wysokości 20 cm haftowane srebrem i złotem
umieszczone w tarczy herbowej (kontur tarczy haftowany złotem) na biało-czerwonym
tle, rozdzielającym sztandar po przekątnej,
b) lewa strona – Krzyż Harcerski o wysokości 15-20 cm haftowany srebrem na zielonym,
czerwonym bądź biało-czerwonym tle; koliście rozmieszczony napis zawierający nazwę
stowarzyszenia oraz jednostki (np. "Stowarzyszenie Harcerskie Śródmiejski Hufiec
Harcerek im. Powstania Warszawskiego"); napis haftowany złotem, wysokość liter
proporcjonalna do sztandaru.
3. Sztandary podstawowych jednostek organizacyjnych S.H. o wymiarach 1 m i 1m mają
następujący wzór:
a) prawa strona - Godło Państwowe o wysokości 20 cm haftowane srebrem i złotem
umieszczone w tarczy herbowej (kontur tarczy haftowany złotem) na biało-czerwonym
tle, rozdzielającym sztandar po przekątnej,
b) lewa strona – Krzyż Harcerski o wysokości 15-20 cm haftowany srebrem na zielonym,
czerwonym bądź biało-czerwonym tle; koliście rozmieszczony napis zawierający nazwę
stowarzyszenia oraz jednostki (np. "Stowarzyszenie Harcerskie, Szczep 27 i 279
WGZiDH "Szaniec" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). Napis haftowany złotem,
wysokość liter proporcjonalna do sztandaru.
4. Sztandar Stowarzyszenia obszyty jest złotymi frędzlami o długości 5 cm. Sztandary hufców
i podstawowych jednostek organizacyjnych S.H. obszyte są srebrnymi frędzlami o długości
5 cm.
5. Drzewce sztandaru dwuczęściowe, skręcane w środku. Szczyt drzewca sztandarów
stowarzyszenia zakończony głowicą w kształcie lilijki o wysokości 15 cm. Koniec drzewca
zaopatrzony w metalowy trzewik.
6. Jednostki harcerskie działające wcześniej w innych stowarzyszeniach harcerskich i
kontynuujące pracę w Stowarzyszeniu Harcerskim mogą za zgodą swojego przełożonego
określonego w pkt. 9 "Zasad przyjmowania mian, imion i sztandarów przez jednostki
organizacje S.H." używać posiadany sztandar przyszywając poprzecznie do jego lewej
strony biało-czerwoną szarfę o wysokości 12 cm z umieszczonym centralnie napisem
STOWARZYSZENIE HARCERSKIE haftowanym srebrem, wysokość liter 6 cm.

