Uchwa³a nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r.
w sprawie przyjêcia instrumentu metodycznego  stopnie harcerskie
Na podstawie § 61 ust. 2, pkt. 2) Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP postanawia, co nastêpuje:
1. Przyjmuje siê System stopni harcerskich, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
3. Traci moc uchwa³a Rady Naczelnej ZHP nr 27 z dnia 10 padziernika 1992 r.
w sprawie systemu stopni harcerskich.

Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
hm. Wojciech J. Katner

ZA£¥CZNIK NR 1 DO UCHWA£Y NR 40/XXXII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 15
CZERWCA 2003 R.

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH
Dla harcerki i harcerza (w takim kontekcie nazw: harcerka i harcerz u¿ywamy w odniesieniu do harcerki i
harcerza, harcerki starszej i harcerza starszego, wêdrowniczki i wêdrownika) stopieñ jest wyzwaniem, które pozwala
zmierzyæ siê z samym sob¹. Kolejne stopnie wskazuj¹ im po¿¹dane cechy charakteru i wyznaczaj¹ etapy osi¹gniêæ
¿yciowych. Ka¿dy stopieñ jest dla harcerki i harcerza tak¿e celem, którego osi¹gniêcie jest dostrzegane w rodowisku.
Czas zdobywania stopnia nazywamy prób¹, bo daje mo¿liwoæ sprawdzenia siebie, wykazania siê w konkretnym
dzia³aniu postaw¹, wiedz¹ i umiejêtnociami.
Dla dru¿ynowych stopnie harcerskie s¹ instrumentem wychowawczym, czyli rodkiem, za pomoc¹ którego realizuj¹
podstawowy program harcerskiego wychowania i uwzglêdniaj¹ indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Przez
zdobywanie stopni dru¿ynowi wprowadzaj¹ harcerki i harcerzy na drogê systematycznej pracy nad sob¹, ucz¹ ich
pokonywania kolejnych progów i ³¹czenia w³asnych d¹¿eñ z dzia³aniem w zespole.
System sk³ada siê z próby harcerki/harcerza i szeciu stopni: ochotniczki/m³odzika, tropicielki/wywiadowcy,
pionierki/odkrywcy, samarytanki/æwika, harcerki orlej/harcerza orlego, harcerki Rzeczypospolitej/harcerza
Rzeczypospolitej.
Kolejne stopnie przeznaczone s¹ dla harcerek i harcerzy w okrelonym wieku:
· harcerki i harcerze: ochotniczka-m³odzik, tropicielka-wywiadowca
· harcerki starsze i harcerze starsi: pionierka-odkrywca, samarytanka-æwik
· wêdrowniczki i wêdrownicy: harcerka orla-harcerz orli, harcerka Rzeczypospolitej-harcerz Rzeczypospolitej.
Uk³ad wymagañ kolejnych stopni ró¿ni siê ze wzglêdu na specyfikê poszczególnych grup wiekowych.

PRÓBA HARCERKI/HARCERZA
Próba harcerki/harcerza przygotowuje do z³o¿enia Przyrzeczenia Harcerskiego. Idea i wymagania próby harcerki/
harcerza dotycz¹ kszta³towania harcerskiej postawy oraz podstawowej wiedzy o harcerstwie i Zwi¹zku. W ka¿dym
indywidualnym przypadku wymagania powinny byæ sformu³owane odpowiednio do etapu rozwoju (wieku) harcerki i
harcerza realizuj¹cych próbê.

Próba harcerki/harcerza nie powinna trwaæ krócej ni¿ 3 miesi¹ce i d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy. W przypadku zuchów
trzeciej gwiazdki nale¿y uwzglêdniæ przygotowanie, jakie otrzyma³y w gromadzie zuchowej i umo¿liwiæ im odbycie
krótszej próby.

IDEA STOPNIA
Idea próby harcerza oraz idee poszczególnych stopni okrelaj¹ postawê, do jakiej harcerka i harcerz powinni
d¹¿yæ, zdobywaj¹c dany stopieñ. Postawa ta jest zawsze zgodna z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim:
Próba harcerki/harcerza
Stara siê zas³u¿yæ na miano harcerki/harcerza. Chce poznaæ harcerstwo i dostosowaæ siê do jego wymagañ,
okrelonych w prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chce uczestniczyæ w ¿yciu zastêpu (patrolu) i dru¿yny.
Ochotniczka-m³odzik
Poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postêpowaniu kieruje siê Prawem Harcerskim. Pamiêta o codziennym
dobrym uczynku. Chêtnie zdobywa nowe wiadomoci i umiejêtnoci przydatne w zastêpie, dru¿ynie, domu i szkole.
Jest zaradna /zaradny, dzielna / dzielny i pogodna/ pogodny.
Tropicielka-wywiadowca:
Przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym ¿yciu. Zdobywa harcersk¹ wiedzê i doskonali
umiejêtnoci z ró¿nych dziedzin. Tropi sytuacje, w których mo¿e byæ po¿yteczna/ po¿yteczny. Æwiczy swoj¹
spostrzegawczoæ i sprawnoæ. Aktywnie uczestniczy w zadaniach zastêpu i dru¿yny.
Pionierka-odkrywca
Ocenia siebie i swoje postêpowanie odwo³uj¹c siê do Prawa Harcerskiego. Potrafi radziæ sobie w ró¿nych sytuacjach.
Mo¿na na niej/nim polegaæ. Jest uczynna/ uczynny, odwa¿na/ odwa¿ny, samodzielna / samodzielny. Wywi¹zuje siê z
obowi¹zków, wynikaj¹cych z miejsca w dru¿ynie.
Samarytanka-æwik
Poszukuje wzorów do naladowania zgodnych z harcerskimi wartociami. Szuka sytuacji, w których mo¿e pomóc
zgodnie z wyra¿on¹ w Przyrzeczeniu szczer¹ wol¹. Pracuje nad swoim charakterem. Poszukuje swoich zainteresowañ
i pasji. Rozwija je zdobywaj¹c wiedzê i umiejêtnoci w wybranych dziedzinach. Wspó³tworzy ¿ycie dru¿yny.
Harcerka orla-harcerz orli
Kieruj¹c siê Prawem Harcerskim buduje swój w³asny system wartoci. Sama/ sam wyznacza swoje cele. Wybiera
swoj¹ drogê ¿yciow¹. D¹¿y do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole sta³ej
s³u¿by.
Harcerz Rzeczypospolitej-harcerka Rzeczypospolitej
Ma w³asny system wartoci wynikaj¹cy z Prawa Harcerskiego. Kieruje siê nim we wszystkich aspektach swojego
¿ycia. Potrafi godziæ pe³nione przeze siebie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w dzia³alnoci spo³ecznej. Osi¹ga
mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywnoci. Jest wiadom¹ obywatelk¹/wiadomym obywatelem RP. Swoim
¿yciem daje wiadectwo o harcerstwie.

ZASADY I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI HARCERSKICH
1.
2.
3.
4.
5.

Harcerka i harcerz zdobywaj¹ stopnie indywidualnie. Zdobywanie stopni rozpoczyna siê po z³o¿eniu Przyrzeczenia
Harcerskiego.
Harcerka i harcerz przystêpuj¹ do zdobywania stopni odpowiednich do etapu swojego rozwoju.
Zadania na stopnie ochotniczki/m³odzika, tropicielki/wywiadowcy harcerki i harcerze realizuj¹ g³ównie przez
aktywny udzia³ w ¿yciu dru¿yny. Nad ich zdobywaniem czuwaj¹ opiekunowie, którymi s¹ zgodnie ze zwyczajem
rodowiska, np. zastêpowi, przyboczni, dru¿ynowy.
Zdobywanie stopni pionierki/odkrywcy, samarytanki/æwika poprzedza sformu³owanie przez harcerkê i harcerza
indywidualnych zadañ zgodnych z ide¹ i wymaganiami danego stopnia. W sformu³owaniu tych zadañ pomagaj¹
im opiekunowie, zgodnie ze zwyczajem rodowiska, np. zastêpowi, przyboczni, dru¿ynowy.
Zdobycie stopni harcerki orlej/harcerza orlego i harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej wymaga
u³o¿enia indywidualnej próby na stopieñ. Planowanie i realizacjê prób na te stopnie wspiera opiekun próby. Mo¿e
nim byæ harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wy¿szym lub instruktor (w przypadku stopnia harcerki

orlej/harcerza orlego w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia harcerki Rzeczypospolitej/harcerza
Rzeczypospolitej minimum w stopniu podharcmistrza).
6. W szczególnych przypadkach dru¿ynowy mo¿e dostosowywaæ wymagania stopnia do indywidualnych mo¿liwoci
harcerki i harcerza (np. zdrowotnych), specyfiki pracy dru¿yny, warunków rodowiska itp.
7. Przy zamkniêciu próby nale¿y wzi¹æ pod uwagê realizacjê wymagañ na stopnie i postawê harcerki/harcerza.
8. Decyzje w sprawie zatwierdzenia programu próby oraz o przyznaniu stopnia podejmuj¹:
· w dru¿ynie harcerskiej  dru¿ynowy przy wspó³udziale rady dru¿yny
· w dru¿ynie starszoharcerskiej  rada dru¿yny
· w dru¿ynie wêdrowniczej  cz³onkowie dru¿yny zgodnie z konstytucj¹ dru¿yny
Program próby musi byæ zapisany w karcie próby.
9. Do prowadzenia prób HO i HR (zatwierdzenia programu próby oraz podjêcia decyzji o przyznaniu stopnia)
mo¿na powo³aæ kapitu³ê stopni przy dru¿ynie, szczepie, zwi¹zku dru¿yn lub hufcu. W sk³ad kapitu³y mog¹ wchodziæ
tylko posiadaj¹cy ten stopieñ harcerze i instruktorzy. Kapitu³a sk³ada siê przynajmniej z trzech cz³onków.
Szczegó³owe zasady funkcjonowania kapitu³y okrelaj¹ cz³onkowie kapitu³y, a zatwierdza komendant jednostki,
przy której dzia³a kapitu³a.
10. Decyzje o otwarciu próby, zamkniêciu i przyznaniu stopnia og³asza dru¿ynowy w rozkazie.
11. Podsumowanie realizacji próby mo¿e odbywaæ siê w sposób przyjêty w danym rodowisku, np. bieg harcerski,
ocena przez kapitu³ê stopni.
12. Zdobycie stopnia potwierdza siê wpisem do ksi¹¿eczki harcerskiej i oznaczeniem na pagonach (lub patkach w
dru¿ynach wodnych) munduru harcerskiego:
· ochotniczka i m³odzik  jedna belka,
· tropicielka i wywiadowca  dwie belki,
· pionierka i odkrywca  jedna krokiewka
· samarytanka i æwik  dwie krokiewki
· harcerka orla i harcerz orli  jedna gwiazdka
· harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej  dwie gwiazdki.
Dodatkowo stopnie mo¿na oznaczaæ nabiciem na krzy¿u harcerskim:
· pionierka i odkrywca  srebrna lilijka,
· samarytanka i æwik  z³ota lilijka,
· harcerka orla i harcerz orli  z³ota lilijka i z³oty okr¹g,
· harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej  z³ote: lilijka, okr¹g i wieniec.

PRÓBA HARCERKI/PRÓBA HARCERZA
Staram siê zas³u¿yæ na miano harcerki/harcerza. Chcê poznaæ harcerstwo i dostosowaæ siê do jego wymagañ, okrelonych
w prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chcê przebywaæ w zastêpie (patrolu) i dru¿ynie.
Zalecany czas trwania próby: 3  6 miesiêcy
WYMAGANIA PRÓBY
1. Znam i rozumiem treæ Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie.
3. Znam i rozumiem symbolikê krzy¿a harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafiê wyjaniæ, do czego zobowi¹zuje
harcerskie pozdrowienie Czuwaj.
4. Znam hymn harcerski i umiem go zapiewaæ.
5. Kompletujê swój mundur harcerski.
6. Systematycznie uczestniczê w zbiórkach zastêpu i dru¿yny.
7. Wykona³am/em z zastêpem (patrolem) przynajmniej jedno zadanie zespo³owe (lub projekt).
8. Znam nazwê dru¿yny, imiê i nazwisko zastêpowego i dru¿ynowego i wiem, jak siê z nimi skontaktowaæ.
Uwaga: próbê mo¿na poszerzyæ o dodatkowe wymagania przyjête w dru¿ynie.

Za³¹cznik

TRYB PRZEJCIOWY
W sytuacji, gdy harcerz/harcerka posiada ju¿ stopieñ harcerski i nie ma otwartej próby na stopieñ kolejny, zachowuje
swój dotychczasowy stopieñ wed³ug odpowiednika z nowego systemu, wed³ug wzoru (modyfikuj¹c odpowiednio
oznaczenia):
stopieñ wg starego systemu
m³odzik-ochotniczka
wywiadowca- tropicielka
-

zmiana oznaczenia
wg starego systemu
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stopieñ wg nowego systemu
wg nowego systemu
m³odzik-ochotniczka
wywiadowca-tropicielka
odkrywca-pionierka

samarytanka-æwik
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Nastêpnie otwiera próbê na kolejny stopieñ wed³ug nowego systemu.
W sytuacji, gdy harcerz/harcerka ma ju¿ otwart¹ próbê na stopieñ wed³ug dotychczasowych wymagañ, koñczy
realizacjê próby wg starego systemu stopni.
.

WYMAGANIA NA STOPNIE
OCHOTNICZKA-M£ODZIK
Z ochot¹ poznajê smak harcerskiej przygody. W swoim postêpowaniu kierujê siê Prawem Harcerskim. Pamiêtam o
codziennym dobrym uczynku. Chêtnie zdobywam nowe wiadomoci i umiejêtnoci przydatne w zastêpie, dru¿ynie,
domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y.
Do próby mo¿e przyst¹piæ harcerka/harcerz, która/y:
· z³o¿y³a/y³ Przyrzeczenie Harcerskie,
· aktywnie uczestniczy w ¿yciu zastêpu i dru¿yny.
Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesiêcy
Wymagania stopnia
Praca nad sob¹
1. Staram siê postêpowaæ zgodnie z Prawem Harcerskim.
2. W ka¿dym widzê bliniego. Dostrzegam potrzeby blinich, wyra¿am to przez spe³nianie dobrych uczynków.
3. Mam swoj¹ ulubion¹ ksi¹¿kê. Korzystam z biblioteki.
4. Mam swoje hobby, zaprezentowa³em je w zastêpie, dru¿ynie.
¯ycie rodzinne
1. Mam sta³y obowi¹zek domowy i wywi¹zujê siê z niego.
2. Znam daty wi¹t rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamiêtam o nich.
3. Dziele siê z rodzicami moimi radociami i niepowodzeniami.
Zaradnoæ ¿yciowa
1. Noszê mundur zgodny z regulaminem obowi¹zuj¹cym w ZHP.
2. Zaoszczêdzi³am/em niedu¿¹ sumê pieniêdzy i wyda³am/em j¹ na zaplanowany wczeniej cel.
3. Znam okolice swego domu i szko³y. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, posterunek
policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafiê wskazaæ drogê do tych miejsc.
4. Dbam o w³asny wygl¹d i czystoæ, utrzymujê porz¹dek wokó³ siebie. Przyszy³am/em guzik, plakietkê do
munduru.
5. Systematycznie uczestniczê w zajêciach ruchowych (np. gimnastyka, gra w pi³kê, jazda na rowerze, aerobik,
jazda na rolkach).
6. Dbam o higienê osobist¹ i zapobiegam przeziêbieniom, odpowiednio siê ubieraj¹c.
Wiedza harcerska
1. Wiem, kiedy powsta³ skauting, kto by³ jego twórc¹ oraz kto tworzy³ harcerstwo na ziemiach polskich. Wiem,
czym ws³awi³y siê Szare Szeregi.
2. Wiem, kto jest bohaterem mojej dru¿yny (szczepu).
3. Potrafiê zachowaæ siê w krêgu i podczas ogniska. Znam zwyczaje i obrzêdy mojego zastêpu i dru¿yny.
4. Wiem, jak oznacza siê funkcje pe³nione w zastêpie, dru¿ynie, szczepie.
5. Znam podstawy musztry harcerskiej. Stanê w postawie zasadniczej i swobodnej, wykonam zwroty. Ustawiê
siê na zbiórce, zachowam siê w szyku i zameldujê siê. Odpowiednio zachowam siê podczas hymnu i wobec
sztandaru.
6. Mam piewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 piosenek harcerskich i pl¹sów.
Techniki harcerskie
1. Umiem zaradziæ w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zach³yniêcia, niewielkiego oparzenia i st³uczenia,
krwotoku z nosa, u¿¹dlenia przez pszczo³ê lub osê. Odpowiednio wykorzystujê dostêpne rodki opatrunkowe.
Znam prawid³ow¹ temperaturê cz³owieka i potrafiê j¹ zmierzyæ. Znam numery telefonów pogotowia
ratunkowego, policji, stra¿y po¿arnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wiem, jak wezwaæ pomoc w nag³ym
wypadku.
2. Uczestniczy³am/em w grze terenowej. Wyznaczy³am/³em strony wiata za pomoc¹ s³oñca, przedmiotów
terenowych i busoli. Dotar³am/em do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych.
3. Uczestniczy³am/em w wycieczce, przygotowa³am/em swój ekwipunek wycieczkowy, odpowiedni do warunków

4.
5.
6.
7.

atmosferycznych i terenowych. Potrafiê bezpiecznie poruszaæ siê po drodze (samodzielnie i w grupie).
Rozstawi³am/em namiot turystyczny, u³o¿y³am/em i rozpali³am/em bezpiecznie ognisko. Znam trzy wêz³y.
By³am/em z zastêpem lub dru¿yn¹ na wycieczce w lesie. Umiem siê w nim zachowaæ. Rozpozna³am/em po
sylwetce i liciach 5 drzew.
Zaopiekowa³am/em siê zwierzêciem lub rolin¹.
Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomoci.

Postawa obywatelska
1. Znam historiê god³a i barw narodowych. Wiem, co oznaczaj¹ i potrafiê siê wobec nich zachowaæ. Zapiewam
hymn pañstwowy.
2. Odszukam na mapie Polski miejsca, które dot¹d odwiedzi³em lub chcia³bym odwiedziæ.
3. Wyrobi³em w sobie po¿yteczne domowe nawyki ekologiczne.
W okresie próby uczestniczy³am/em w realizacji co najmniej dwóch zadañ zespo³owych zastêpu. Zdoby³am/em w
czasie próby przynajmniej dwie sprawnoci.
Uwaga. Próbê mo¿na uzupe³niæ o dodatkowe wymagania przyjête w rodowisku.

TROPICIELKA-WYWIADOWCA
Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w ¿yciu codziennym. Mam
oczy i uszy otwarte. Æwiczê swoj¹ spostrzegawczoæ. Aktywnie uczestniczê w zadaniach zastêpu i dru¿yny. Zdobywam
harcersk¹ wiedzê i doskonalê umiejêtnoci z ró¿nych dziedzin harcerskiego ¿ycia.
Do próby mo¿e przyst¹piæ harcerka lub harcerz, która/y:
· zdoby³a/y³ stopieñ ochotniczki/m³odzika; jeli nie posiada stopnia ochotniczki/m³odzika, realizuje próbê
tropicielki/wywiadowcy poszerzon¹ o wiadomoci i umiejêtnoci zawarte w wymaganiach poprzedniego
stopnia;
· aktywnie uczestniczy w ¿yciu zastêpu i dru¿yny.
Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesiêcy
Wymagania stopnia
Praca nad sob¹
1. Notujê sytuacje, w których post¹pi³am/em zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie
dokona³am/em wyboru punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie chcia³abym/³bym mocno
popracowaæ.
2. Robiê codzienny rachunek dobrych i z³ych uczynków.
3. Ukoñczy³am/em próbê silnej woli, np. przez tydzieñ zrezygnowa³am/em ze s³odyczy, ogl¹dania telewizji,
gier komputerowych.
¯ycie rodzinne
1. Przygotowa³am/em uroczysty posi³ek dla domowników lub uczestniczy³am/em w przygotowaniach wi¹t
rodzinnych.
2. Znam historiê swojej rodziny.
3. Rozmawiam z rodzin¹ o swoich problemach.
Zaradnoæ ¿yciowa
1. Osi¹gnê³am/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczoæ.
2. Uczestniczy³am/em w akcji zarobkowej dru¿yny.
3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodz¹ u dziewcz¹t (u ch³opców) w moim wieku. Staram siê poznaæ potrzeby
i mo¿liwoci swojego organizmu.
4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i za¿ywania narkotyków.
5. Regularnie uprawiam wybran¹ dziedzinê sportu lub aktywnoci ruchowej. Poprawi³am/em swoje osi¹gniêcia.
6. Systematycznie æwiczê znajomoæ jêzyka obcego.
7. Korzysta³am/em z informacji PKS, PKP, uzyska³am/em potrzebny numer telefoniczny i znalaz³am/em
potrzebn¹ informacjê w internecie.
Wiedza harcerska
1. Znam najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafiê wskazaæ kilka postaci zas³u¿onych dla ruchu
harcerskiego.
2. Wiem, jak powsta³a tradycja Dnia Myli Braterskiej.
3. Wiem, co oznaczaj¹ skróty WOSM i WAGGGS, wyjaniê, dlaczego harcerki nosz¹ na mundurze plakietkê
WAGGGS, a harcerze plakietkê WOSM.
4. Znam historiê swojej dru¿yny (szczepu) oraz bohatera dru¿yny (szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera dru¿yny
(szczepu) warto naladowaæ.
5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chor¹gwi.
6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na mundurze. Wiem, jakie
sznury nosz¹ instruktorzy komendy hufca, komendy chor¹gwi, G³ównej Kwatery i Przewodnicz¹cy ZHP.
Znam ich miejsce w strukturze ZHP.
7. Przeczyta³am/em minimum dwie ksi¹¿ki o tematyce harcerskiej.
Techniki harcerskie
1. Znam sk³ad apteczki dru¿yny i wiem, jak stosowaæ znajduj¹ce siê w niej rodki. Potrafiê udzieliæ pierwszej
pomocy w przypadku krwotoku, st³uczenia, oparzenia, odmro¿enia, skrêcenia stawu, z³amania koñczyny,
wyst¹pienia cia³a obcego w oku, omdlenia, udaru s³onecznego. Pe³ni³am/em s³u¿bê samarytañsk¹, np. na
wycieczce, biwaku, festynie.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Wyznaczy³am/em azymuty w terenie. Wykona³am/em szkic drogi, zaznaczaj¹c azymuty, charakterystyczne
obiekty i odleg³oci. Pos³uguj¹c siê busol¹ i map¹ dotar³am/em do wyznaczonego miejsca. Wyznaczy³am/em
w nocy kierunek pó³nocny. Prawid³owo oceni³am/em na oko odleg³oæ w terenie, d³ugoæ przebytej drogi
oraz czas marszu. W pomiarach wykorzysta³em wymiary swojego cia³a, np. wzrost, rozpiêtoæ ramion i
d³ugoæ stopy.
Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania siê po nich. Przesz³am/przeszed³em
oznaczonym szlakiem.
Uczestniczy³am/em w rozstawianiu obozu. Zbudowa³am/em proste urz¹dzenie obozowe lub wykona³am/em
element zdobnictwa obozowego. Znam osiem wêz³ów, wykorzysta³am/em je w praktyce (np. przy budowie
urz¹dzeñ, w zdobnictwie obozowym lub podczas wêdrówki). Przygotowa³am/em posi³ek dla zastêpu na kuchni
polowej lub kuchence turystycznej.
Kompletujê ekwipunek turystyczny odpowiedni na ró¿ne pory roku.
Nada³am/em i odebra³am/em wiadomoæ przekazan¹ alfabetem Morsea.
Odnalaz³am/em w rodowisku naturalnym 5 rolin chronionych.
Obserwowa³am/em wybrane zwierzê i opowiedzia³am/em innym (w zastêpie, w dru¿ynie lub w klasie) o
swoich spostrze¿eniach.
Wykona³am/em po¿yteczn¹ pracê na rzecz przyrody.

Postawa obywatelska
1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibê. Sprawnie pos³ugujê siê planem lub map¹ swojej okolicy, na jej
podstawie dotrê we wskazane miejsce.
2. Znam daty wi¹t narodowych, wiem, jakie wydarzenia te wiêta upamiêtniaj¹. Przygotujê z zastêpem zbiórkê
z okazji jednego z nich.
3. Potrafiê wskazaæ na mapie krainy geograficzne Polski.
4. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
5. Znam flagê Unii Europejskiej. Potrafiê wymieniæ kilka pañstw, które nale¿¹ do Unii Europejskiej.
W okresie próby uczestniczy³am/em w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespo³owych i jednym biwaku.
Zdoby³am/em w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawnoci, w tym przynajmniej jedn¹ dwugwiazdkow¹.
Uwaga. Próbê mo¿na uzupe³niæ o dodatkowe wymagania przyjête w rodowisku.

PIONIERKA-ODKRYWCA
Uczestnicz¹c w harcerskim ¿yciu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postêpowanie odwo³uj¹c
siê do Prawa Harcerskiego. Potrafiê radziæ sobie w ró¿nych sytuacjach dzia³aj¹c samodzielnie i odpowiedzialnie.
Mo¿na na mnie polegaæ. Jestem uczynna/ny, odwa¿any, samodzielna/ny.
Do próby mo¿e przyst¹piæ harcerka/harcerz, która/y:
· zdoby³a/y³ stopieñ tropicielki/wywiadowcy. Jeli nie posiada stopnia tropiciela/wywiadowcy, realizuje próbê
pionierki/odkrywcy poszerzon¹ o wiadomoci i umiejêtnoci zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
· aktywnie uczestniczy w ¿yciu zastêpu i dru¿yny.
Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesiêcy
Wymagania stopnia
Praca nad sob¹
1. Okreli³am/em swoj¹ najwiêksz¹ s³aboæ i podejmê próbê wyeliminowania jej.
2. Aktywnie realizujê obowi¹zki wynikaj¹ce z mojej wiary.
3. Wykaza³am/em, ¿e potrafiê powiêciæ w³asn¹ przyjemnoæ na rzecz obowi¹zku.
4. Zdoby³am/em now¹ umiejêtnoæ przydatn¹ w gospodarstwie domowym.
5. Rzetelnie wykonujê swoje obowi¹zki domowe.
6. Zapisujê ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualna/ny i obowi¹zkowa/ny.
7. Wziê³am/¹³em udzia³ w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla dru¿yny.
8. Dbam o sprzêt dru¿yny. Bra³am/em udzia³ w jego konserwacji.
9. Dbam o zdrowie i pamiêtam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej iloci snu, prawid³owym od¿ywianiu
siê, umiem radziæ sobie z problemami okresu dojrzewania.
10. Za³atwi³am/em powierzon¹ mi sprawê w instytucji lub urzêdzie.
11. Zorganizowa³am/em wyjcie zastêpu lub dru¿yny (grupy kole¿anek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert,
do muzeum lub inn¹ imprezê kulturaln¹.
12. Potrafiê w prostych sytuacjach porozumieæ siê w jêzyku obcym.
13. Umiejêtnie korzystam z Internetu (wyszukujê potrzebne informacje, posiadam adres e-mail).
Doskonalenie harcerskie
1. Potrafiê wskazaæ g³ówne etapy w dziejach harcerstwa.
2. Odwiedzi³am/em komendê mojego hufca. Znam adres komendy mojej chor¹gwi i G³ównej Kwatery. Wiem,
jak nazywa siê komendant hufca, komendant chor¹gwi, Naczelnik ZHP i Przewodnicz¹cy ZHP.
3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie dzia³aj¹ w Polsce.
4. Czytam ksi¹¿ki o tematyce harcerskiej.
5. Znam strukturê ZHP.
6. Potrafiê oceniæ czynnoci ¿yciowe (têtno i oddech), znam prawid³owe têtno dzieci i doros³ych. Potrafiê post¹piæ
w przypadku utraty przytomnoci, u³o¿yæ chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosowaæ ró¿ne
sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafiê postêpowaæ w przypadku zatrucia pokarmowego.
7. Odnalaz³am/em na mapie miejsce, w którym siê znajdujê, poprowadzi³am/em w czasie gry terenowej lub
wycieczki zastêp wg mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej okreli³am/em d³ugoæ trasy,
nachylenie terenu, przybli¿ony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzy³am/em w terenie odleg³oæ i
wysokoæ.
8. Kierowa³am/em budow¹ urz¹dzenia obozowego wg w³asnego projektu. Umiem sprawnie pos³ugiwaæ siê
sprzêtem pionierskim. Potrafiê zawi¹zaæ co najmniej 10 wêz³ów i ich zastosowanie.
9. Bra³em udzia³ w organizacji wycieczki zastêpu lub dru¿yny.
10. Wyrobi³am/em w sobie po¿yteczne nawyki ekologiczne (oszczêdzam wodê, gaszê wiat³o, segregujê odpady).
11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymieniê kilka polskich parków
narodowych oraz wska¿ê wystêpuj¹ce w nich osobliwoci przyrodnicze. Odwiedzi³am/em jeden z parków
narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.
Poszukiwanie pól s³u¿by
1. Poznajê historiê swojej miejscowoci. Wiem, co wyró¿nia j¹ sporód innych (np. znane postacie, historyczne
wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
2. Wiem, na czym polega demokracja. Bra³am/em udzia³ w demokratycznym podejmowaniu decyzji.
W okresie próby uczestniczy³am/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub

rajdach, zrealizowa³am/em co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz rodowiska (np. szko³y,
osiedla). Zdoby³am/em w tym czasie przynajmniej trzy sprawnoci (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).
Uwaga. Próbê mo¿na uzupe³niæ o dodatkowe wymagania przyjête w rodowisku.

SAMARYTANKA-ÆWIK
Poszukujê wzorów do naladowania zgodnych z harcerskimi wartociami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu
Harcerskim. Szukam sytuacji, w których mogê pomóc. Pracujê nad swoim charakterem. Wywi¹zujê siê ze swoich
obowi¹zków. Poszukujê swoich zainteresowañ i pasji. Rozwijam je zdobywaj¹c wiedzê i umiejêtnoci w wybranych
dziedzinach. Wspó³tworzê ¿ycie dru¿yny.
Do próby mo¿e przyst¹piæ harcerka/harcerz, która/y:
· zdoby³a/y³ stopieñ pionierki/odkrywcy; jeli nie posiada stopnia pionierki/odkrywcy, realizuje próbê
samarytanki/æwika poszerzon¹ o wiadomoci i umiejêtnoci zawarte w wymaganiach poprzednich stopni;
· aktywnie uczestniczê w ¿yciu zastêpu i dru¿yny.
Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesiêcy
Praca nad sob¹
1. Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafiê je wykorzystaæ na rzecz innych.
2. Poszukujê autorytetów. Czerpiê z nich motywacjê do pracy nad sob¹.
3. Czynnie uczestniczê w formach rozwoju duchowego, np. kunica, dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka.
4. Racjonalnie organizujê w³asny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.
5. Znam zasady dobrego wychowania, potrafiê ubraæ siê odpowiednio do sytuacji.
6. Potrafiê korzystaæ z osi¹gniêæ postêpu technicznego, przestrzegam przy tym zasad kultury (np. znam zasady
netykiety, wiem, jak korzystaæ z telefonu komórkowego w miejscach publicznych, kontrolujê czas spêdzany
przy komputerze).
7. Udoskonali³am/em swoj¹ technikê uczenia siê lub poprawi³am/em oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
8. Systematycznie oszczêdzam pieni¹dze na okrelony cel.
9. Uczê siê jêzyka obcego i potrafiê wykorzystaæ jego znajomoæ (np. przet³umaczy³am/em artyku³, nawi¹za³am/
em korespondencjê ze skautem lub skautk¹).
10. Zrobi³am/em przegl¹d swego tygodniowego jad³ospisu pod k¹tem wartoci od¿ywczych, wyci¹gnê³am/
wyci¹gn¹³em wnioski i wprowadzi³am/em poprawki na przysz³oæ. Znam skutki niedo¿ywienia i przejadania
siê.
11. Potrafiê udzieliæ pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafiê zastosowaæ resuscytacjê (ogól czynnoci
prowadz¹cych do przywrócenia podstawowych czynnoci ¿yciowych).
12. W³¹czy³em siê do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przej¹³em na siebie dodatkowe
obowi¹zki.
13. Za³atwi³am/em sprawy organizacyjne biwaku, wycieczki, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie,
przygotowanie wykazu potrzebnego sprzêtu, prowadzenie rachunków).
Doskonalenie harcerskie
1. Wyspecjalizowa³am/em siê w wybranej dziedzinie harcerskiej (techniki harcerskie lub inna dziedzina pomocna
w pracy dru¿yny). Kierowa³am/em projektem dotycz¹cym tej dziedziny.
2. Przeczyta³am/em przynajmniej jedn¹ ksi¹¿kê, która pog³êbi³a moj¹ wiedzê o dziejach ruchu harcerskiego lub
skautowego. Zaprezentujê innym (w zastêpie, dru¿ynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znacz¹c¹
postaæ z dziejów harcerstwa.
3. Zorganizowa³am/em wed³ug w³asnego pomys³u akcjê zarobkow¹ w dru¿ynie lub nawi¹za³am/am po¿yteczne
dla dru¿yny kontakty (z osob¹, instytucj¹).
4. Znam cele dzia³ania Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Poszukiwanie pól s³u¿by
1. Jestem wra¿liwa/wy na potrzeby drugiego cz³owieka  wiadomie i odpowiedzialnie podejmuje sta³¹ s³u¿bê.
2. Sporz¹dzi³am/em mapê potrzeb wystêpuj¹cych w najbli¿szej okolicy i uczestniczy³am/em w projekcie
(zadaniu) odpowiadaj¹cym na któr¹ ze wskazanych potrzeb.
3. Orientujê siê w bie¿¹cych wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
4. Znam najwa¿niejsze prawa i obowi¹zki obywateli RP.
5. Przeprowadzi³am/em zwiad tematyczny (np. poznaj¹c przyrodê, kulturê, historiê, wspó³czesne ¿ycie spo³eczne
i gospodarcze, poznaj¹c ciekawe osoby, ma³o znane miejsca, zapomniane pami¹tki historyczne). Sporz¹dzi³am/
em dokumentacjê zwiadu (zawieraj¹c¹ np. opisy, wywiady, pami¹tki, fotografie, spis lektur na wybrany
temat). W interesuj¹cy sposób przedstawi³am/em j¹ w dru¿ynie.
W okresie próby uczestniczy³am/em w co najmniej trzech projektach. W czasie próby zdoby³am/em co najmniej
trzy sprawnoci (dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe).

Uwaga. Próbê mo¿na uzupe³niæ o dodatkowe wymagania przyjête w rodowisku.

HARCERKA ORLA-HARCERZ ORLI
W harcerskiej wêdrówce przez ¿ycie odnajduje wzory do naladowania. Kieruj¹c siê Prawem Harcerskim budujê
swój w³asny system wartoci. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoj¹ drogê ¿yciow¹. D¹¿ê do mistrzostwa w
wybranych dziedzinach. Podejmujê wyzwania. Znajdujê pole sta³ej s³u¿by.
Do próby mo¿e przyst¹piæ harcerka/harcerz, która/y:
· zdoby³a/y³ stopieñ samarytanki/æwika. Jeli nie posiada stopnia samarytanki/æwika, realizuje próbê harcerki
orlej/harcerza orlego poszerzon¹ o wiadomoci i umiejêtnoci zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
· aktywnie uczestniczy w ¿yciu dru¿yny,
· zrealizowa³a/a³ próbê wêdrownicz¹ i otrzyma³a/a³ naramiennik wêdrowniczy,
· wspólnie z opiekunem przygotowa³a/a³ indywidualny program próby.
Zalecany czas trwania próby: 1218 miesiêcy
Wymagania stopnia wyznaczaj¹ p³omienie wêdrowniczej watry
Si³a cia³a
1. Prowadzê higieniczny tryb ¿ycia i doskonalê swoj¹ sprawnoæ fizyczn¹. Znam granice swojej wytrzyma³oci
fizycznej.
2. Zaplanowa³am/em i zorganizowa³am/em wêdrówkê o charakterze wyczynu.
Si³a rozumu
1. Samodzielnie planujê swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
2. Rozs¹dnie gospodarujê w³asnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowa³am/em sposób
sfinansowania wybranego przedsiêwziêcia i zrealizowa³am/em go.
3. Pog³êbiam swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci w ró¿nych dziedzinach aktywnoci (nauka i kultura).
4. Znalaz³am/em dziedzinê, w której chcê osi¹gn¹æ mistrzostwo. Mam ju¿ w niej osi¹gniêcia.
Si³a ducha
1. Na podstawie Prawa Harcerskiego budujê swój system wartoci. Potrafiê otwarcie i konsekwentnie go broniæ.
2. Samodzielnie podejmujê sta³¹ s³u¿bê w dziedzinie ¿ycia duchowego.
3. Staram siê zrozumieæ innych i uznajê ich prawo do odmiennoci. Pozna³am/em kilka kultur (np. narodowych,
wyznaniowych).
4. Staram siê ¿yæ w harmonii z natur¹.
5. Pielêgnujê wiêzi rodzinne.
6. Znalaz³am/em swoje miejsce w grupie rówieniczej (dokonuj¹c wiadomych wyborów i zachowuj¹c w³asny
system wartoci).
7. Pokona³am/em jedn¹ ze swoich s³aboci.
8. Dziedziny swoich zainteresowañ porówna³am/em z potrzebami rodowiska. W ten sposób okreli³am/em
swoje pole s³u¿by. Pe³ni³am/em s³u¿bê przez wyznaczony czas.
Form¹ zakoñczenia próby jest wêdrówka umo¿liwiaj¹ca w³asne, wewnêtrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania
wêdrówki zale¿y od tradycji rodowiska.
Uwaga. Próbê mo¿na uzupe³niæ o dodatkowe wymagania przyjête w rodowisku.

HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ-HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ
Mam w³asny system wartoci wynikaj¹cy z Prawa Harcerskiego. Kierujê siê nim we wszystkich aspektach swojego
¿ycia. Potrafiê godziæ pe³nione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w dzia³alnoci spo³ecznej. Osi¹gam
mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywnoci. Jestem wiadom¹/ym obywatelk¹/em RP. Swoj¹ postaw¹ i
postêpowaniem prezentujê harcerski styl ¿ycia.
Do próby mo¿e przyst¹piæ harcerka/harcerz, która/y:
· zdoby³a/³ stopieñ harcerki orlej/harcerza orlego,
· wspólnie z opiekunem przygotowa³a/a³ indywidualny program swojej próby.
Zalecany czas trwania próby: 1224 miesi¹ce
Wymagania na stopieñ wyznaczaj¹ polana wêdrowniczej watry:
· Praca nad sob¹
· S³u¿ba
· Poszukiwanie swojego miejsca w spo³eczeñstwie
Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie
z trzema wymienionymi kierunkami pracy wêdrowniczej. W pracy nad sob¹ umacnia swoje zalety i niweluje wady
oraz s³aboci. Dba o zdrowie i kondycjê fizyczn¹. Rozwija swoj¹ osobowoæ przez udzia³ w ró¿nych formach ¿ycia
duchowego i kulturalnego. Pe³ni sta³¹ s³u¿bê, która przynosi wymierne efekty. Poszukuj¹c swojego miejsca w
spo³eczeñstwie, konsekwentnie realizuje swój pomys³ na ¿ycie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijaj¹c pasje i
zainteresowania. Zna swoje prawa i obowi¹zki, wynikaj¹ce z pe³nionych ról spo³ecznych, stara siê wywi¹zywaæ z nich
jak najlepiej. Wie, na czym opiera siê system pañstwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osi¹gniêcia
samodzielnoci ekonomicznej.

