
PROPORCE I SZTANDARY W ROYAL RANGERS POLSKA 

Proporzec zastępu: 

1. Proporce zastępu powinny być ściśle związane z nazwą i 

charakterem zastępu.  

2. Wymiary proporca zastępu to trójkąt o wielkości 25 cm na 40 cm  

3. Proporzec zastępu ma jednolitą barwę z obwódką lub frędzlami 

kolorami nawiązującą do barw szczepu  

4. Na proporcu z jednej strony znajduje się godło i nazwa zastępu z 

drugiej emblemat RR, numer szczepu i nazwa miasta.  

5. Proporzec nosimy na lasce skautowej, czekanie, ciupadze itp.  

6. Wymiary emblematów, kolorystyka i proporcja godeł powinny być 

jednorodne w ramach szczepu. 

Proporzec małego szczepu (dotyczy szczepów nie podzielonych na 

zastępy): 

1. Proporzec szczepu powinien być ściśle związany z nazwą i charakterem szczepu.  

2. Wymiary proporca drużyny to trójkąt o wielkości 25 cm na 40 cm  

3. Kolory proporca są z jednej strony barwami narodowymi z drugiej strony barwami szczepu 

(takimi jak barwy chusty szczepu). 

4. Na stronie z barwami narodowymi powinien znajdować się emblemat RR. 

5. Na stronie z barwami szczepu powinien znajdować się: numer szczepu, godło szczepowe lub 

cytat – motto szczepu. 

6. Proporzec małego szczepu powinien być zamocowany na lasce skautowej lub rekonstrukcji 

włóczni historycznej. 

7. Proporzec powinien posiadać frędzle lub otok w kolorze szczepowym.  

Sztandar szczepowy:  

1. Sztandar szczepu powinien być ściśle związany z nazwą i charakterem szczepu.  

2. Wymiary sztandaru szczepu to: kwadrat o wymiarach 50cm na 50 cm obszyty frędzlami w 

wybranej barwie nawiązującej do barw szczepu.  

3. Kolory proporca są z jednej strony barwami narodowymi z drugiej strony barwami szczepu 

takimi jak: barwa chusty szczepowej, barwa pagonu szczepu.  

4. Na stronie z barwami narodowymi powinna znajdować się ZŁOTA ZASADA. 

5. Na stronie z barwami szczepu powinna znajdować się nazwa i numer szczepu. Opcjonalnie 

godło szczepowe, cytat itp.  

6. Proporzec szczepu powinien być zamocowany na drzewcu umożliwiającym udział w 

uroczystościach państwowych i zaopatrzony w grot.  

7. Kolory na sztandarze mogą być umiejscowione w poziomie, pionie lub skosie lecz zawsze 

zgodnie z zasadami heraldyki i z zasadami zawieszania flag.  

Materiały: 

Materiały do tworzenia proporców i sztandarów są dowolne: len, wełna, bawełna, itp. 

Można malować, wyszywać, naszywać, naklejać filc, itd.. 

Proporce zastępów powinny być jak najbardziej samodzielną pracą rangerów. Tak samo drzewce 

powinno się ozdabiać ( wypalać, rzeźbić itd. ). 

Praca nad proporcem czy sztandarem powinna być wspólną pracą całego zastępu. 
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