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Zatwierdzony 
Rozkazem L02/2012 
Naczelnika OH-rzy ZHPnL 
z dnia 31 stycznia 2012 r. 
 

Regulamin stopni harcerskich 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 
 

§ 1 

 

Stopnie harcerskie stanowią integralny element metody harcerskiej pełniąc funkcję bodźca w 

pracy w otaczającym środowisku, a także pracy nad sobą, będąc zarazem stwierdzeniem nabycia 

przez harcerzy określonych umiejętności i cech osobowych. 

 

§ 2 

 

Zasady ogólne zdobywania stopni harcerskich: 

1. Harcerze zdobywają następujące stopnie: młodzik, wywiadowca, ćwik, Harcerz Orli, Harcerz 

Litwy. Wyjątek stanowią harcerze wstępujący do drużyny powyżej 15 roku życia zdobywając 

stopnie: włóczęga, ćwik, Harcerz Orli, Harcerz Litwy. 

2. Zdobycie stopnia młodzika i włóczęgi jest połączone ze złożeniem Przyrzeczenia 

harcerskiego. Przyrzeczenie odbiera drużynowy-instruktor lub mianowany przez Naczelnika 

instruktor. 

3. Próby otwiera i stopnie przyznaje: 

3.1. od młodzika do ćwika włącznie drużynowy instruktor będący w stopniu wyższym. 

3.2. stopień HO, HL – Centralna Kapituła Stopni Harcerzy. 

3.3. dla drużynowych nie będących instruktorami lub nie mających stopni HO, HL bezpośredni 

przełożony wyznacza instruktora-opiekuna wspomagającego prowadzenie prób. 

4. Dla harcerzy posiadających stopień HO lub HL zdobyty w innych organizacjach harcerskich, 

dopuszcza się weryfikację tych stopni przez Centralną Kapitułę Stopni Harcerzy ZHPnL. 

5. Kapituła Stopni Harcerzy (KSH): 

5.1. Kapituła Stopni Harcerzy złożona jest z instruktorów w stopniu HO, w tym jeden HL/pwd; 

KSH winna liczyć przynajmniej trzech członków. 



2 
 

5.2. Kapitułę Stopni Harcerzy powołuje komendant właściwej jednostki (drużyny, hufca) 

zależnie od potrzeb i możliwości. Dla rozpoczęcia jej pracy niezbędne jest zarejestrowanie w 

Centralnej Kapitule Stopni Harcerzy ZHPnL. 

5.3. Do obowiązków Kapituły Stopni Harcerzy należy: 

- przeprowadzanie prób na stopnie młodzik – Harcerz Orli, we wszystkich jednostkach 

podwładnych. 

5.4. Centralną Kapitułę Stopni Harcerzy powołuje Naczelnik. 

5.5. Do obowiązków Centralnej Kapituły Stopni Harcerzy należy: 

- kontrolowanie prawomocności Kapituł podwładnych w jednostkach podległych, co potwierdza 

się wpisem do rejestru i ogłoszeniem w rozkazie Naczelnika; 

- współpraca z Kapitułami podległych jednostek w celu utrzymania zbliżonego poziomu pracy i 

wymiany doświadczeń; 

- przeprowadzanie prób Harcerza Litwy, Harcerza Orlego (jeśli przełożony nie jest w stopniu 

HL) oraz w szczególnych wypadkach prób na stopień ćwika we wszystkich jednostkach 

Organizacji Harcerzy. 

- przeprowadzanie weryfikacji stopni ćwik, HO, HL. 

 

§ 3 

 

Tryb zdobywania stopni harcerskich. 

1. Stopień harcerski zdobywany jest w dwóch etapach. Są nimi: okres przygotowawczy i próba. 

2. Okres przygotowawczy jest to okres od przyznania poprzedniego stopnia lub przyjęcia do 

drużyny do otwarcia próby. Podczas tego etapu harcerz uczestniczy w życiu środowiska. 

Poprzez udział w tych działaniach zbliża się on do nakreślonej sylwetki i zdobywa określone 

umiejętności. Zadaniem drużynowego w tym okresie jest takie zorganizowanie pracy drużyny 

opierając się o nakreślone sylwetki i wytyczne do zadań, aby harcerz mógł osiągnąć wymagany 

poziom. Harcerz, ze swojej strony może (a przy wyższych stopniach powinien) stawiać sobie 

zadania, których wykonanie zbliży go do rozpoczęcia próby na stopień. 

3. Próba: 

3.1. Warunki dopuszczenia do próby: 

Przełożony dopuszcza do próby harcerza, który: 

- spełnia warunki dopuszczenia. 

- w ocenie przełożonego odpowiada kryteriom zawartym w wymaganiach. 

3.2. Próba winna być syntezą idei stopnia odzwierciedlonej w Sylwetce i częściowo w 

wytycznych do zadań, zawierać winna duży ładunek emocji, przygody. 
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3.3. Próba powinna być intensywna i krótka: 

- dla młodzika, wywiadowcy, ćwika i włóczęgi - 1 miesiąc; 

- dla Harcerza Orlego i Harcerza Litwy - 3 miesięcy. 

3.4. Próba ma mieć cechy próby charakteru, a nie tylko sprawdzianu umiejętności technicznych. 

Może natomiast zawierać elementy tych umiejętności, które są zawarte w wymaganiach na 

poszczególne stopnie (na przykład zadania, których harcerz z jakichś przyczyn nie wykonał w 

okresie przygotowawczym lub z którymi miał największe kłopoty). 

3.5. W przypadku nie zakończenia próby lub zakończenia jej z wynikiem negatywnym ponowne 

otwarcie próby może nastąpić nie wcześniej niż po trzech miesiącach. 
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§ 4 

 

Warunki i wymagania prób: 

 

MŁODZIK (minimum 10 lat) 

 

Sylwetka 

 

- stara się postępować według Prawa Harcerskiego; 

- jest samodzielny, odpowiedzialny i punktualny przy wykonaniu powierzonych mu zadaniach; 

- jest pomocny i użyteczny; 

- rozpoczął pracę nad własnym charakterem; 

- stara się zdobyć podstawowe wyrobienie w technikach harcerskich; 

- jest spostrzegawczy, ćwiczy pamięć; 

- stara się być pogodny; 

- stara się podczas wędrówek dowiedzieć się jak najwięcej; 

- tworzy z kolegami zgrany zastęp, ma w nim swoje miejsce; 

- starannie odrabia prace domowe; 

- ma pozytywny emocjonalny stosunek do przyrody; 

- dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. 

 

Wytyczne do zadań 

 

Nauczy się Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, dowie się dlaczego je należy przestrzegać. 

Pomoże rodzicom i kolegom. 

 

Wykaże sprawnością zmysłów (wzrok, słuch, węch). 

Wykaże spostrzegawczością (zauważa i poprawnie wnioskuje). 

Wykaże się pamięcią (wzrokową, słuchową). 

 

Pozna i będzie przestrzegał obrzędy swego zastępu i drużyny. 

Pozna tradycje własnego narodu i kraju (obyczaje, symbole, pieśni). 

Zapozna się z historią swojej miejscowości. 

Dowie się znaczenia podstawowych symboli i tradycji harcerskich (krzyż, lilijka, chusta, 

pozdrowienia, ognisko, sztandar, mundur, hymn i in.). 
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Przeczyta książkę historyczną o tematyce harcerskiej. 

 

Nauczy się i zastosuje 3 szyfry, nada i odbierze depeszę alfabetem Morse’a. 

Wykaże się znajomością podstawowych znaków patrolowych i topograficznych. 

Wykaże się orientacją w terenie (potrafi określić kierunki, czas, drogę powrotną, rodzaje roślin i 

śladów). 

Zbada swoją okolicę (np. zrobi mapkę dzielnicy, dowie się gdzie jest…). 

Dokona pomiaru niedostępnych obiektów (wysokość drzewa, szerokość rzeki). 

Zbuduje nietrudne urządzenia pionierskie (prycza, drabinka, kuchnia polowa, wieszak). 

Rozstawi namiot. 

Ułoży obrzędowe ognisko (zna kilka typów ognisk). 

Nauczy się i zastosuje 5 węzłów. 

 

Wykaże się znajomością musztry pojedynczego harcerza. 

 

Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniu, stłuczeniu, omdleniu, udarze słonecznym, 

potrafi wezwać pogotowie. 

Zrobi nosze i przetransportuje rannego na odległość 200 m. 

 

Skompletuje mundur i ekwipunek harcerski, nauczy się pakować. 

Założy swój śpiewniczek i nauczy się 10 piosenek harcerskich. 

 

Nauczy się dobrze jeździć na rowerze. 

Nauczy się pływać. 

Wykaże się sprawnością fizyczną (przeskoczy rów, wlezie po linie, wdrapie się na drzewo). 

 

Weźmie udział wraz z zastępem w akcji ekologicznej (oczyszczanie podwórka, parku, czy 

brzegu jeziora). Dowie się, co szkodzi środowisku naturalnemu. 

 

Wymagania otwarcia próby 

 

- zdobył 3 sprawności jednogwiazdkowe; 

- był na kilku biwakach i wędrówce harcerskiej. 
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WYWIADOWCA 

 

Sylwetka 

 

- postępuje zgodnie z Prawem Harcerskim; 

- z pogodą podchodzi do wszelkich trudności; 

- nie zaniedbuje swoich obowiązków; 

- jest wytrwały i konsekwentny w realizacji zadań; 

- potrafi zadbać o siebie, pomóc innym; 

- posiada podstawowe wyrobienie technik harcerskich; 

- można na nim polegać w każdej sytuacji; 

- stara się dowiedzieć podczas wypraw jak najwięcej; 

- rozwija swoje zainteresowania; 

- poznaje własną okolicę (historia, tradycje, zabytki,…); 

- czynnie uczestniczy we wszystkich pracach i działaniach drużyny; 

- systematycznie pracuje nad własnym charakterem; 

- jest tolerancyjny (inna narodowość, wyznanie), potrafi uszanować zdanie innych; 

- jest uprzejmy wobec dziewczyn, osób starszych; 

- dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną; 

- rozumie potrzebę ochrony środowiska. 

 

Wytyczne do zadań 

 

Ukończył próbę silnej woli. 

Będzie trenował odporność, przezwycięży strach (wysokość, ciemność, chłód). 

Dowie się o prawidłowościach dojrzewania. 

Wyręczy rodziców w domu. 

Nie zaniedba nauki w szkole. 

 

Będzie poszerzał wiedzę w interesującej go dziedzinie. Zapozna z nią zastęp. 

Nauczy się podstaw języka obcego (opowie o sobie, napisze list). 

Spróbuje uczestniczyć w konkursach i olimpiadach szkolnych. 

 

Zastanowi się nad potrzebami własnymi i innych, razem z zastępem weźmie udział w akcji 

pomocy potrzebującym. 
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Dowie się czegoś o mniejszościach narodowych zamieszkujących kraj. 

 

Zapozna się z podstawowymi wydarzeniami z historii Polski, Litwy i Harcerstwa. 

Zapozna się z sylwetkami wybitnych działaczy harcerskich, podkreśli jakie ich cechy należy 

naśladować. 

Przygotuje gawędę o wybranym wydarzeniu z historii harcerstwa. 

Pozna podstawy geografii Litwy i Polski. 

 

Samodzielnie zbuduje szałas, „ambonę”, ołtarz, stosuje zasady pionierki linowej. 

Zakonserwuje sprzęt biwakowo-obozowy. 

Wykaże się znajomością mapy, prawidłowo posłuży się busolą. Przeprowadzi patrol do 

wybranego punktu na mapie. 

 

Wykaże się mistrzostwem w sygnalizacji (umie korzystać z krótkofalówki, radia polowego). 

 

Wykaże się znajomością zasad stosowania leków i innych środków wchodzących w skład 

apteczki zastępu. Prawidłowo i sprawnie udzieli pierwszej pomocy przy złamaniach, 

odmrożeniach, oparzeniach, poranieniach i krwotokach, gorączce. 

Pozna i będzie stosował podstawowe zasady higieny obozowej. 

 

Wykaże się mistrzostwem w musztrze. 

 

Wykona drobne naprawy w domu, w szkole, harcówce. 

Zreperuje rower. 

Nauczy się posługiwać łódką, kajakiem. 

Nauczy się wędkarstwa. 

Nauczy się posługiwać aparatem fotograficznym. 

Udowodni, że potrafi prać i prasować. 

Będzie trenował w wybranej dziedzinie sportu. 

Wykaże się wytrwałością na wędrówkach (zmęczenie, pragnienie, mała ilość wyżywienia). 

 

Zaplanuje i przeprowadzi wędrówkę zastępu. 

Przeprowadzi wycieczkę krajoznawczą poświęconą własnej miejscowości. 

Dowie się i będzie stosował zasady ekologicznego obozowania. Zorganizuje biwak ekologiczny 

dla zastępu. 
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Zaopatrzy w prowiant zastęp na biwaku, ugotuje 3 pełne posiłki. 

 

Wymagania otwarcia próby 

 

- posiada stopień młodzika; 

- ma zdobyte min. 3 sprawności dwugwiazdkowe; 

- był na obozie i zimowisku harcerskim; 

- jest min. funkcyjnym zastępu. 
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ĆWIK 

 

Sylwetka 

 

- świadomie pracuje nad kształtowaniem swego charakteru; 

- nie cofa się przed trudnościami, traktuje je z pogodą jako kolejne wezwanie i próbę charakteru; 

- radzi sobie we wszystkich trudnych sytuacjach, na szlaku nie ma dla niego przeszkód; 

- doskonali własne talenty i uzdolnienia, w swoich zainteresowaniach dąży do perfekcji; 

- jest harcerskim wygą; 

- jest przykładem dla młodszych harcerzy, stara się im pomóc; 

- jest odpowiedzialny za drużynę, grupę kolegów, do której należy; 

- lubi swój dom (wyręcza rodziców, współtworzy atmosferę, pamięta o imieninach i 

urodzinach); 

- stara się być dobrym przyjacielem; 

- jest gentelmanem w stosunku do dziewcząt; 

- promieniuje radością i optymizmem; 

- świadomie świadczy o swojej wierze; 

- nikogo nie opuści w potrzebie; 

- umie zaplanować i realizuje swój rozkład zajęć; 

- potrafi zarobić na swoje wakacje; 

- nie wstydzi się własnego języka i dba o zachowanie tradycji narodowych; 

- uwrażliwia innych na potrzeby otaczającego środowiska naturalnego; 

- dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. 

 

Wytyczne do zadań 

 

Wypróbuje się w kilku dziedzinach, w których do tej pory się nie realizował (intelektualne, 

kulturalne, techniczne, sportowe). 

Nie zaniedba obowiązków szkolnych. 

Regularnie będzie poszerzał wiadomości w jednym z jęz. obcych. 

Wykaże się dobrą znajomością języka państwowego. 

Zapozna się z kulturą Ojczyzny i Macierzy. 

Zapozna się z aktualną sytuacją Harcerstwa i Skautingu w Świecie. 

 

Udowodnił że, żadna praca pionierska nie sprawi mu kłopotu (tratwa, ziemianka, most). 
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Wykaże się mistrzostwem w terenoznawstwie i topografii. 

Wykaże się znajomością zasad prawidłowego kwatermistrzostwa. 

Prawidłowo i sprawnie udzieli pierwszej pomocy przy poważnych zatruciach, porażeniu, 

oparzeniach chemicznych, utonięciu, szoku. 

Umie przeprowadzić masarz serca, sztuczne oddychanie. 

 

Posłuży się podstawowymi programami komputerowymi (edytory tekstów, graficzne i in.). 

Posłuży się podstawowym sprzętem kuchennym i gospodarskim w domu (mikser, pralka, 

odkurzacz, wiertarka). 

Posłuży się kamerą video, kserokopiarką, faksem. 

Naprawi uszkodzony sprzęt turystyczny. 

Poprawnie napisze pismo oficjalne (podanie, zaproszenie, kosztorys, protokół i in.) 

Własną, uczciwą pracą zarobi pieniądze na wybrany cel. 

 

Poprowadzi dyskusję w gronie rówieśników na wybrany temat. 

Odwiedzi ciekawe wystawy, inne imprezy kulturalne. 

Opanuje przynajmniej jeden taniec towarzyski. 

Przeprowadzi zlecone mu w domu przez rodziców naprawy domowe. 

Będzie aktywnie uczestniczył w otaczającej go społeczności (samorząd, grupa parafialna, klub 

młodzieżowy), zdobyte umiejętności wykorzysta w drużynie. 

Zorganizuje w drużynie niedużą akcję pomocy potrzebującym. 

Zorganizuje dla drużyny krótkie warsztaty ekologiczne (np. akcja, gra, szkolenie). 

 

Poradzi sobie w trudnych warunkach polowych (deszcz, śnieg, noc, zmęczenie), zdobędzie lub 

urządzi sobie nocleg, rozpali ogień, zorientuje się w terenie, zapewni żywność. 

Poradzi sobie w obcym środowisku (nieznane miasto, nietypowe otoczenie ludzi). 

Odbędzie wyczyn turystyczny. 

Pozna kilka chwytów samoobrony. 

Dobrze opanuje jedną z dyscyplin sportowych. 

 

Wymagania otwarcia próby 

 

- posiada stopień wywiadowcy lub włóczęgi; 

- ma zdobyte min. 3 sprawności trójgwiazdkowe; 

- był na kilku obozach letnich i na kilku zimowych. 



11 
 

HARCERZ ORLI 

 

Sylwetka 

 

- posiada własny system wartości; 

- cechuje go postawa chrześcijańska; 

- rozumie potrzebę czystości przedmałżeńskiej i ją zachowuje; 

- osiąga poważne sukcesy w pracy nad sobą; 

- poszukując drogi życiowej ciągle pogłębia swą wiedzę; 

- jest sprawnym organizatorem, jest samodzielny, przedsiębiorczy, potrafi zarobić pieniądze dla 

siebie, bliskich, potrzebujących; 

- jest odpowiedzialny za grupy w których się znajduje; 

- dba o zachowanie świadomości narodowej w swoim środowisku; 

- jest otwarty na inne społeczności poza harcerskie; 

- świadomie występuje z inicjatywami w środowisku; 

- angażuje się w pracy własnej drużyny, usiłuje wpływać na tok jej pracy; 

- szuka pola służby; 

- potrafi zorientować się w arenie politycznej swego kraju i Europy; 

- wpływa swą opinią potrzeby ochrony środowiska na szersze otoczenie; 

- dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. 

 

Wytyczne do zadań 

 

Praca nad sobą 

Siła ducha 

Zastanowi się nad swoimi wadami, przygotuje program pracy nad sobą. 

Odbędzie kilka ważnych prób charakteru. 

 

Siła umysłu 

Poszerzy swoją wiedzą ogólną (kursy, seminaria). 

Będzie poznawał dorobek cywilizacji ludzkiej, zapozna się z podstawowymi prądami myś1i 

ludzkiej. 

 

Siła ciała 

Odbędzie próbę szlaku. 
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Dokona wyczynu fizycznego. 

 

Szukanie miejsca w społeczeństwie 

Zapozna się z życiem i działalnością swego mistrza lub ideą, na której chce budować swój 

system wartości. Potrafi go obronić. 

Zdobędzie poważne uprawnienia (np.: prawo jazdy, kartę ratownika). 

Wykaże własne umiejętności w wybranej dziedzinie (prezentacja, szkolenie). 

Dobrze opanuje podstawy ratownictwa medycznego. 

Załatwi w urzędzie powierzone mu sprawy. 

Udowodni, że może zarabiać na własne potrzeby. 

Zorganizuje sobie wyprawę zagraniczną. 

 

Służba 

Wypracuje w sobie potrzebę codziennych dobrych uczynków. 

Wykona ważną służbę społeczną. 

Będzie propagował potrzebę ochrony środowiska naturalnego. (np. artykuł w prasie lokalnej, 

akcje świadomości ekologicznej). 

 

Wymagania otwarcia próby 

 

- posiada stopień ćwika; 

- zdobył dwie sprawności mistrzowskie; 

- był na obozie zagranicznym. 
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HARCERZ LITWY (minimum 19 lat) 

 

Postawa 

 

- ma sprecyzowane plany zawodowe; 

- czuje się odpowiedzialny za wspólnoty, które tworzy; 

- jest sumiennym obywatelem swego kraju, świadomym tożsamości narodowej; 

- wykształcił w sobie potrzebę doskonalenia charakteru; 

- potrafi jasno precyzować cele i je realizować; 

- wie co chciałby osiągnąć w życiu i jak to zrobić; 

- jest nastawiony optymistycznie i potrafi to przekazać innym; 

- ma skrystalizowane pog1ądy polityczne; 

- jest odpowiedzialny za pełnione funkcje; 

- uczestniczy w życiu kulturalnym swojej miejscowości; 

- gdyby była potrzeba; potrafiłby zaopiekować się i utrzymywać inną osobę; 

- dba o własne zdrowie i kondycję fizyczną; 

- ma skrystalizowany światopog1ąd; 

- wpływa swą postawą i konkretnymi działaniami na szersze środowisko poza harcerskie; 

- poprzez własne zarobkowanie odciąży budżet rodzinny; 

- jest gotów do podjęcia własnej roli życiowej; 

- świadomie pełni istotną służbę społeczną. 

 

Wytyczne do zadań 

 

Przygotuje się do podjęcia własnej roli życiowej. 

Znajdzie sobie stałe pole służby. 

Stworzy dzieło, które by przyniosło długotrwały pożytek dla społeczności w której żyje. 

 

Wymagania otwarcia próby 

 

- ukończył 19 lat; 

- posiada stopień Harcerza Orlego; 

- zakończył konkretny etap swojej edukacji, np. obronił pracę dyplomową, zdał egzamin 

zawodowy, dobrze zdał maturę, egzaminy wstępne na studia; 

- wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności; 



14 
 

- pracuje lub studiuje; 

- ma za sobą wielką wyprawę w świat. 
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§ 5 

 

Oznaczenia: 

STOPIEŃ OZNACZENIE 

Harcerz po próbie Według tradycji środowiska 

Młodzik Krzyż Harcerski oksydowany 

Wywiadowca Krzyż Harcerski ze srebrną lilijką 

Włóczęga Krzyż Harcerski ze złotą lilijką 

Harcerz Orli Krzyż Harcerski ze złotą lilijką oraz ze złotym okręgiem 

Harcerz Litwy Krzyż Harcerski ze złotą lilijką, złotym okręgiem oraz złotym wieńcem 

 

§ 6 

 

Dopuszczalne jest stosowanie w środowiskach innych wymagań na stopnie po zatwierdzeniu ich 

przez Centralną Kapitułę Stopni Harcerzy ZHPnL. 

 

§ 7 

 

W uzasadnionych przypadkach Centralna Kapituła Stopni Harcerzy ZHPnL ma prawo zmiany 

trybu zdobywania stopni. 

 

§ 8 

 

Prawo interpretacji regulaminu ma prawo wyłącznie Centralna Kapituła Stopni Harcerzy 

ZHPnL. 


