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Regulamin Stopni Harcerskich 

 

I. Przepisy wstępne. 

Regulamin : 

- jest jednolity dla całej organizacji,  

- rodzaj męski  odnosi się do rodzaju żeńskiego i odwrotnie, 

- jeżeli mówimy o drużynowym  to musi mieć stopień instruktorski 

- składa się z  wymagań na stopnie harcerskie,  

- składa się z sylwetki  Wędrownika/Wędrowniczki  i  Harcerza/Harcerki Rzeczypospolitej.  

 

II. Zasady ogólne. 

1. Stopnie harcerskie stanowią program indywidualnego rozwoju harcerza, wyznaczają pożądane 

cechy charakteru, odzwierciedlają  etapy osiągnięć  życiowych i harcerskich. Są też wyzwaniem, 

które pozwala zmierzyć się z samym sobą. 

 

2. Dla drużynowych stopnie harcerskie są: 

 

 instrumentem wychowawczym, czyli środkiem za pomocą, którego realizują postawy 

programu harcerskiego wychowania, uwzględniając  indywidualny  rozwój harcerza i 

harcerki, 

 uczą pokonywać kolejne progi i łączyć własne dążenia z dążeniami w zespole. 

 

3. Podział wiekowy. 

 

1. Stopnie zdobywane są w odpowiednich przedziałach wiekowych: 

 

                   STOPIEŃ             WIEK 

MŁODZIK (mł.)             -  OCHOTNICZKA             11 - 12  

WYWIADOWCA           -  TROPICIELKA             12 - 14  

ĆWIK                             -  PIONIERKA             14 - 15 

HARCERZ ORLI             -  SAMARYTANKA             15 - 16  

WĘDROWNIK               -  WĘDROWNICZKA             16 - 17 

HARCERZ / HARCERKA   RZECZYPOSPOLITEJ             powyżej 17 lat 

 

2. Młodzież przychodząca do ZHRw K rozpoczyna zdobywanie stopni  adekwatnie do wieku, 

z    uzupełnieniem ważnych wymagań stopni poprzedzających. Decyzję tą podejmuje 

drużynowy wraz z komendantem szczepu, którzy uwzględniają poziom harcerza,  tradycje 

drużyny i  jego własny etap rozwoju. 
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3. Oznaczenie stopni harcerskich. 

      

Nazwa  stopnia  (skrót) Oznaczenie 
Młodzik (mł.)  / Ochotniczka (och.) Krzyż Harcerski bez podkladki 

Wywiadowca  (wyw.)  /Tropicielka (trop.) podkładka pomarańczowa 

Ćwik  (ćw.)   / Pionierka (pion.) podkładka biała 

Harcerz Orli (HO) / Samarytanka (sam.) podkładka żółta 

Wędrownik (wędr.)/ Wędrowniczka(wędr.) podkładka jasno niebieska 

Harcerz/Harcerka Rzeczypospolitej (HR) podkladka biało-czerwona 

 

 

4. Warunki przyznania stopnia: 

 

1. Postępowanie  zgodne z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Kształtowanie  cech  

charakteru wymaganych  w idei  stopnia i w programie próby. 

 

2. Doskonalenie się w Służbie, braterstwie i pracy nad sobą. Bycie szlachetnym, odważnym i 

koleżeńskim, szanowanie  rodziców, starszych i swoich przełożonych. Z uśmiechem 

pokonywanie trudności. 

 

3. Aktywne uczestniczenie w pracy drużyny i zastępu, wzorowe wykonywanie poleconych  

zadania. 

 

4. Zdobywanie wiadomości i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin wiedzy harcerskiej i 

ogólnej oraz sprawności harcerskich określonych w programie prób na stopień. 

 

5. Osiąganie zadawalających wyników w nauce. Poznawanie historii i geografii Polski i Kanady. 

Interesowanie się literaturą. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką. Zdobywanie 

umiejętności technicznych. 

 

6. Bycie karnym i zdyscyplinowanym, przestrzeganie zasad organizacyjnych i zwyczajów 

drużyny, szczepu i środowiska. Wzorowe wykonywanie rozkazów przełożonych. Dawanie 

dobrego przykładu młodszym. Dbanie o poszanowanie munduru. 

 

7. Dbanie o zdrowie. Hartowanie się i praca nad rozwojem sprawności fizycznej. 

 

8. Z  pomyślnym wynikiem odbycie próby na stopień i zaliczenie harcerskiego biegu 

końcowego. 
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III. Zasady  zdobywania i przyznawania stopni. 

 

1. Harcerz zdobywa stopnie indywidualnie. 

 

2. Harcerz w toku normalnej pracy zastępu i drużyny na zbiórkach i w pracy samodzielnej (w  

       okresie ustalonym dla każdego stopnia) osiąga wiedzę, umiejętności i cechy charakteru  

        wymagane w programie próby.  

 

3. Stopnie zdobywa się kolejno (wyjątek patrz pkt. II.2.3.2). Po zdobyciu stopnia przystępuje się do 

zdobywania wyższego. 

 

4. Zdobywanie stopni rozpoczyna się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego z wyjątkiem 

pierwszego stopnia  Młodzik/Ochotniczka. 

 

5. Otwarcie próby na pierwszy stopień następuje przed złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego, lecz 

stopień zostaje przyznany harcerzowi  już  posiadającemu Krzyż Harcerski. 

 

6. Zdobywanie stopnia odbywa się w trzech etapach: 

 przygotowanie do próby, 

 próba, 

 bieg harcerski (próba końcowa). 

 

7. W  każdym szczepie powinna funkcjonować  Komisja Stopni Harcerskich, która podejmuje 

decyzje w sprawie zatwierdzenia programu prób, zaliczenia prób i dopuszczenia do biegu 

harcerskiego końcowego. 

 

8. Komisję Stopni Harcerskich  tworzą: komendant szczepu, instruktor mianowany, drużynowy lub 

przyboczny , harcerz posiadający w drużynie dany stopień, harcerz posiadający stopień HR.  

Prawo członkostwa w Komisji Stopni ogłasza rozkazem komendant szczepu. 

 

9. Próby na stopnie harcerskie są otwierane i zamykane rozkazem komendanta  szczepu lub 

instruktora mianowanego  z wyjątkiem stopnia  Wędrownik i  Harcerz Rzeczypospolitej. 

 

10. Próba na stopień Wędrownik otwierana jest i zamykana  przez Komendanta Chorągwi przy 

współudziale członków Komendy Chorągwi. 

 

11. Próba na stopień Harcerza  Rzeczypospolitej otwierana i zamykana jest przez Komendanta 

Chorągwi przy współudziale członków Komendy Chorągwi. 
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IV. Prowadzenie prób i nadawanie stopni. 

 

1. Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą,  bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania 

się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami. 

 

2. Jeżeli nie wszystkie wymagania zostaną spełnione w proponowanym czasie, Komisja Stopni 

Harcerskich może zamknąć próbę z wynikiem negatywnym lub w uzasadnionych przypadkach 

przedłużyć ją  określając dodakowy czas (nie dłużej niż 3 miesiące). 

 

3. Przy  zamykaniu próby wymagana jest obecność  harcerza  zdobywającego stopień,  program 

próby wraz  z  dokumentacją przeprowadzonych zadań.  

 

4. Podstawą do zamknięcia próby jest spełnienie wszystkich wymagań próby, przebycie , zaliczenie 

próby i zaliczenie biegu harcerskiego oraz postawa zgodna z Prawem Harcerskim.   

 

5. Przygotowanie harcerza do próby: 

- samodzielne zgłoszenie gotowości zdobywania stopnia, 

- zapoznanie się z ideą i wymaganiami  na dany stopień, 

- przygotowanie projektu próby wraz z drużynowym, który posiada ten stopień, 

- treść wymagań dostosowana  do poziomu zdobywającego stopień, 

- rozpisana próba, którą harcerz musi przedstawić  Komisji Stopni, 

- na wniosek Komisji Stopni komendant szczepu lub instruktor mianowany  otwiera próbę   

   rozkazem, 

- karta próby powinna zawierać: imię, nazwisko i stopień harcerza, datę i numer rozkazu   

  otwierającego próbę oraz ujęte w tabeli wymagania, proponowany czas realizacji   

  poszczególnych wymagań  i podpis osoby stwierdzającej wykonanie zadania, 

- karta próby sporządzana jest w 3 egzemplarzach, z których pierwszy pozostaje u harcerza  

  zdobywającego stopień, drugi u drużynowego w dokumentacji drużyny, trzeci pozostaje w  

  dokumentacji Komisji Stopni lub komendanta szczepu.   

 

6. Próba: 

- stanowi zestaw indywidualnych  zadań do wykonania przez harcerza,  

- dopuszczalne jest łączenie dwóch wymagań w jedno, 

- wymagania  w próbie harcerz realizuje głównie przez aktywny udział w życiu zastępu,   

   drużyny i szczepu, 

- jeżeli w trakcie próby pewne zadania okażą się nie wykonalne, harcerz zdobywający  

  stopień w porozumieniu z komendantem szczepu i za zgodą drużynowego może je zmienić,      

- próba stanowi zestaw wymagań, których spełnienie potwierdzane jest podpisem, 

- nad realizacją próby czuwa drużynowy. 
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7. Zwolnienie od sprawdzenia niektórych wymagań próby może nastąpić w wypadku: 

- zdobycie przez harcerza odpowiednich sprawności wyczerpujących jakieś wymaganie –  

  dziedzinę wiedzy (umiejętności), 

- posiadanie dowodów, że harcerz opanował jakąś dziedzinę wiedzy (umiejętności) np. karta  

   pływacka, prawo jazdy, odznaka turystyczna itp. 

- oczywistego przekonania, że harcerz posiadł jakąś dziedzinę wiedzy (umiejętności) np. jest  

   najlepszym kucharzem, wyróżniającym się historykiem, doskonałym sportowcem itp. 

- przeciwskazań lekarskich (należy ustalić wymagania zastępcze). 

 

8. Bieg  harcerski: 

a.  jest formą pracy, polegającą na tym, że harcerze, pojedynczo lub grupami (zastęp, patrol)   

     pokonują pewną trasę w terenie i wykonują określone  zadania na punktach kontrolnych –  

     przeszkodach, lub pomiędzy nimi. 

b.  celem biegu jest potwierdzenie: 

      - zdobytej  wiedzy i umiejętności, 

      - zaradności, 

      - znajomości  wybranych technik harcerskich, 

      - podsumowanie pewnego okresu życia harcerskiego, 

      - końcowej  próby  na stopień harcerski. 

 

9. Bieg harcerski: 

- do biegu harcerz przystępuje po pomyślnym odbyciu próby, 

- o dopuszczeniu do biegu decyduje Komisja Stopni  biorąc pod uwagę postawę  

  zdobywającego stopień oraz stopień zaawansowania realizacji próby. 

- nie można zdobywać sprawności i stopnia na biegu, 

- bieg przeprowadza Komenda Chorągwi, 

- podczas biegu harcerze oceniani są indywidualnie, 

 

9.    Punktacja na biegu: 

- zadania na biegu  ocenia się w skali od 0-5, gdzie  otrzymana  ocena  „0” na jednym punkcie  

  nie zalicza całego biegu,  

- bieg zaliczony jest kiedy harcerz otrzyma  70 %  przy zdobywaniu  stopnia, 

- jeżeli harcerz zdobywa stopień z przeskokiem zgodnie z pkt. II.3.2 zaliczenie biegu na  

  zdobywany stopień stanowi podstawę do przyznania poprzedniego stopnia, 

- po biegu Komisja Stopni  może przedłużyć czas trwania próby, stosownie do  

  liczby nie zaliczonych na biegu punktów, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące, 

- harcerz, który nie zaliczył biegu bierze udział w następnym biegu organizowanym. 

 

10.   Zdobycie stopnia ogłaszane jest rozkazem  komendanta  szczepu, który posiada conajmniej 

stopien instruktorski „Organizator”. 
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11.  Niezdobycie stopnia: 

- ponowne otwarcie próby może nastąpić nie wcześniej niż po trzech miesiącach na  

  podstawie nowego programu próby. 

 

V.   Przyrzeczenie Harcerskie 

1. Harcerz składa Przyrzeczenie i otrzymuje Krzyż Harcerski po zdobyciu pierwszego stopnia. 

 

2. Harcerz przychodzący do drużyny powyżej 15 roku życia, jest dopuszczony do złożenia 

Przyrzeczenia i otrzymuje Krzyż Harcerski po odbyciu próby (pkt. II.3.2) 

 

3. Osoba dorosła (ukończone 30 lat) jest dopuszczona do złożenia Przrzeczenia i otrzymuje Krzyż 

Harcerski decyzją Komisji Stopni Instruktorskich, po odbyciu próby na stopień  instruktorski 

„Organizator”. 

 

4. Przyrzeczenie Harcerskie można złożyć tylko na ręce mianowanego Instruktora ZHRwK.  

 

5. Przyrzeczenie ma formę uroczystości. 

 

6. Przyrzeczenie składa się na godło lub barwy narodowe Polski, sztandar lub symbol harcerski, 

ogień (ognisko). 

 

7. Instruktor odbierający PrzrzeczenieHarcerskie  pyta harcerza, czy chce je złożyć. 

 

8. Harcerz składający Przyrzeczenie powinien znać słowa przysięgi i sam je wypowiadać. 

 

9. Po złożeniu Przyrzeczenia harcerz otrzymuje Krzyż Harcerski. 

 

VI.  Odebranie stopnia 

1. Stopień może być odebrany (cofnięty) w wypadku: 

 postępowania niezgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, 

 braku poszanowania dla sztandaru, tradycji i munduru, 

 rażących braków wiedzy lub umiejętności, jakie  wymagane są na poziomie danego 

stopnia. 
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2.    Podstawą do odebrania stopnia jest decyzja: 

a.  uprawnionej Komisji Stopni Harcerskich, 

      b. Komendy Chorągwi, 

      c.  Sądu Harcerskiego. 

 

3.   Na podstawie w/w  decyzji stopień może być odebrany rozkazem uprawnionego komendanta 

szczepu.   

 

VII.  Dokumentacja 

1. W trakcie trwania próby kartę próby i kartę zaliczeń przechowuje 

 harcerz zdobywający stopień, 

 drużynowy,  

 Komisja Stopni Harcerskich. 

 

2.  Przy zamknięciu próby Komisja Stopni Harcerskich sporządza raport z przebiegu próby, który 

dołącza do dokumentacji próby. 

 

3. Po zamknięciu próby na stopień, drużynowy i  Komisja Stopni przechowują kopię karty próby i 

karty zaliczeń, raport z przebiegu próby i rozkaz przyznający stopień. 

 

 

VIII.   Postanowienia końcowe 

1. Za funkcjonowanie systemu stopni  w  drużynie odpowiedzialny jest drużynowy.  

  

2. Komenda Choragwi ma prawo wglądu do wszystkich prób. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

niniejszego Regulaminu,  Komenda Choragwi ma prawo do ingerencji w stosowanie systemu 

stopni w szczepach.   

 

3. W załączeniu wymagania na poszczególne stopnie. 

 

4. W  załączeniu wzór Karty próby. 
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 KARTA  PRÓBY  NA  STOPIEŃ  ....................................................................... 

dh ......................................................          posiadany stopień................................. 

Szczep...................,  drużyna ..............................,  zastęp................................................. 

Rozkaz # .......................................                    dnia........................................................... 

 

 
 
LP. 

 
 
        WYMAGANIA 
 
 

 
 
TERMIN 

 
 
POTWIERDZENIE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 


