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 Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z 
dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu 
stopni instruktorskich. 

Obowiązuje od 1 września 2011 r. 



1. Podjąć decyzję 

2. Znaleźć opiekuna próby, którego zaakceptuje KSI !!!! 

3. Ustalić program próby z opiekunem 

4. Złożyć do KSI Kartę Próby 

5. Przynieść na posiedzenie KSI aktualną książeczkę 
instruktorską 

6. Przyprowadzić opiekuna próby 

7. Przedstawić plan próby Komisji 

8. Zrealizować zadania próby 

9. Przedstawić pisemne sprawozdania z przebiegu 
próby i dokumentację potwierdzającą wykonanie 
zadań 

10. „Obronić” próbę z pomocą opiekuna na posiedzeniu 
KSI 



 Na stopień przewodnika – podharcmistrz lub 
harcmistrz 

 Na stopień podharcmistrza – harcmistrz lub 
podharcmistrz, który: 
◦ Uzyskał zgodę KSI, 

◦ Ma stopień phm. od min. 2 lat, 

◦ Ma otwartą próbę harcmistrzowską, 

◦ Jako opiekun przeprowadził i zamknął próbę 
przewodnikowską. 

 Na stopień harcmistrza – harcmistrz. 



1. Wniosek o otwarcie próby z danymi 
osobowymi 

2. Zaliczenie służby instruktorskiej (jeżeli jest 
instruktorem) 

3. Pisemna opinia przełożonego (najlepiej 
Komendanta Hufca) 

4. Zadania próby zgodne z wymaganiami 
stopnia 



Dodatkowo karta musi zawierać 

5. Potwierdzenie zrealizowania zadań 
(podpisy) 

6. Potwierdzenie zaliczenia służby 
instruktorskiej 

7. Wniosek opiekuna próby o przyznanie 
stopnia 

8. Opinia przełożonego (Komendanta Hufca) 



 Przyjąć próbę bez zastrzeżeń. 

 Zmienić proponowane zadania, opiekuna i 
czas trwania (za zgodą probanta). 

 Dodać wymaganie na stopień, jeżeli wynika to 
z potrzeb środowiska. 

 Pominąć wymaganie na stopień w 
uzasadnionych przypadkach. 



 Idea stopnia 

 Warunki otwarcia próby 

 Wymagania 

 Warunki zamknięcia próby 



Idea stopnia 
 Poznaje siebie i motywy swojego postępowania.  
 Jest wzorem dla harcerzy.  
 Ma uzdolnienia przywódcze.  
 We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą 

znajduje radość, umie być starszym kolegą i 
przewodnikiem.  

 Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji 
celów wychowawczych.  

 Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i 
powierzony zespół.  

 Bierze aktywny udział w życiu hufcowej 
wspólnoty. 

 



Warunki otwarcia próby 

 Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. 

 Przedstawienie KSI programu swojej próby, 
zapewniającego realizację wymagań. 

 Ukończone 16 lat. 

 



WYMAGANIA 
 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, 
w tym ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego 
rozwoju. 

2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania. 

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków 
wynikających z przynależności do różnych grup społecznych 
(rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe). 

4. Ukończył kurs przewodnikowski. 

5. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku. 

6. Bierze udział w życiu hufca. 



WYMAGANIA  cd 
7. W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się 

umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie 
wiekowej, w tym umiejętnościami: 

a.  stosowania instrumentów metodycznych, 

b. stosowania systemu małych grup, 

c. tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania, 

oraz uczestniczył w: 

d. organizacji wyjazdowych form pracy, 

e. pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady, 

f. organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim 
funkcje, 

g. prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady, 

h.  współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp. 

 8. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. 



Warunki zamknięcia próby 

1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i 
zrealizowanie wymagań próby. 

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad 
bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie 
stopnia harcerka orla – harcerz orli. 

4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu 
pierwszej pomocy. 

5. Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji 
próby. 



Idea stopnia 
 Określa kierunki swojego rozwoju. 
 Swoją postawą propaguje harcerski system wartości. 
 Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na 

ich potrzeby. 
 Potrafi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. 
 Umie spojrzeć na nie szerzej, niż tylko z perspektywy 

własnego środowiska. 
 Buduje swój autorytet. 
 Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze. Dzieli 

się nimi z kadrą.  
 Pracuje w zespole instruktorskim. 
 Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko 

harcerskie. 
 



Warunki otwarcia próby: 

 Pozytywnie oceniona praca instruktorska 
przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania 
stopnia przewodnika. 

 Zaliczona służba instruktorska. 

 Ukończone 18 lat. 

 Przedstawienie KSI programu swojej próby, 
zapewniającego realizację wymagań. 

 



Wymagania 
1. Wykazał się umiejętnością stawiania celów w życiu, 

podejmowania działań (do ich realizacji), oceny i 
wyciągania wniosków. 

2. Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. 
3. Bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska 

społecznego. 
4. Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, 

komunikowania się oraz motywowania innych. 
5. Pogłębił znajomość harcerskiego systemu 

wychowawczego oraz zasad metodyki grup wiekowych. 
6. Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami. 
7. Ukończył kurs podharcmistrzowski. 
8. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie 

na kursach, warsztatach i konferencjach. 
9. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie 

instruktorskie. 
 



WYMAGANIA cd 
 
10. Opracował i upowszechnił przynajmniej w swoim 

środowisku materiały do wykorzystania przez kadrę 
ZHP. 

11. Uczestniczy w pracach zespołu instruktorskiego. 
Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie hufca. 

12. Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej. 
13. Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego 

i HAZ lub HAL. 
14. Orientuje się w aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta 

z harcerskiej literatury i mediów. 
15. Wykazał się znajomością zasad prowadzenia obozu 

harcerskiego zgodnie z przepisami finansowymi i 
organizacyjnymi. 

16. Wykazał się znajomością instrukcji finansowo-
gospodarczej ZHP na poziomie hufca i umiejętnością 
aplikowania o środki publiczne na szczeblu lokalnym. 



Warunki zamknięcia próby 

1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei 
stopnia i zrealizowanie wymagań próby. 

2. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w 
okresie realizacji próby. 

 


