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Zatwierdzony 

Rozkazem L01/2015 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 5 czerwca 2015 r. 

Regulamin stopni instruktorskich 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 
 

§ 1 

Komisję Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy powołuje Naczelnik. 

 

§ 2 

Oznaczenia: 

Przewodnik - granatowe: lilijka i podkładka pod krzyżem harcerskim oraz złota lilijka; 

Podharcmistrz - zielone: lilijka i podkładka pod krzyżem harcerskim oraz złota lilijka; 

Harcmistrz - czerwone: lilijka i podkładka pod krzyżem harcerskim oraz złota lilijka. 

§ 3 

1. Próby prowadzą: 

STOPIEŃ 

 
PROWADZĄCY PRÓBY 

 

Przewodnik Komisja Stopni Instruktorskich w składzie: Przewodniczący 

min. w stopniu Phm oraz dwóch instruktorów min. w stopniu 

Pwd 

Podharcmistrz Komisja Stopni Instruktorskich w składzie: Przewodniczący 

min. w stopniu Hm oraz dwóch instruktorów min. w stopniu 

Phm 

Harcmistrz Komisja Stopni Instruktorskich w składzie: Przewodniczący w 

stopniu Hm oraz dwóch instruktorów w stopniu Hm 

 

 

2. W wyjątkowych sytuacjach na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie Naczelnik ma 

prawo powoływać Komisje Stopni Instruktorskich formując je wyłącznie z dostępnej kadry lub 

zapraszając jako członków Komisji z głosem doradczym instruktorów z innych organizacji 

harcerskich lub Organizacji Harcerek ZHPnL. Powołana komisja prowadzi próby stopni harcerzy.  

§ 4 

Opiekunem próby na stopień instruktorski może być instruktor w stopniu zdobywanym przez 

kandydata lub wyższym. 

§ 5 

Próba składa się z kilku praktycznych zadań sprawdzających stopień realizacji wymagań próby oraz 

kompetencje kandydata. Czas trwania próby nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Komisja 

powinna umorzyć próby trwające powyżej 18 miesięcy. Czas trwania próby może być przedłużony 

na uzasadnioną prośbę zdobywającego. 
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§ 6 

Stopień instruktorski zdobywany jest w następującym trybie: 

Otwarcie próby: 

 

1. Stwierdzenie przez Komisję Stopni Instruktorskich wypełnienia przez kandydata warunków 

formalnych zawartych we wniosku o otwarcie próby oraz warunków otwarcia próby na dany 

stopień instruktorski podczas debaty, na podstawie której Komisja stwierdza predyspozycje 

kandydata do zdobywania danego stopnia. 

2. Zapoznanie się Komisji z opiniami przełożonych i opiekuna próby. 

3. Przedstawienie przez kandydata programu próby i uzyskanie akceptacji Komisji oraz ustalenie 

terminu zakończenia próby. 

4. Podjęcie przez Komisję decyzji o otwarciu próby i zgłoszenie jej do akceptacji Naczelnikowi. 

5. Ogłoszenie decyzji Komisji rozkazem Naczelnika. 

 

Realizacja próby: 

 

6. Realizacja próby przebiega zgodnie z przyjętym programem. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do programu próby, należy uzyskać pozwolenia 

Komisji. 

 

Zamknięcie próby i przyznanie stopnia: 

 

8. Zapoznanie się Komisji z opinią przełożonych i opiekuna próby oraz z raportem kandydata o 

przebiegu próby. 

9. Odbycie debaty, na podstawie której Komisja stwierdza stopień realizacji programu próby oraz 

kompetencje kandydata. 

10. Podjęcie decyzji o: 

- zakończeniu próby i przyznaniu stopnia; 

- odroczeniu zakończenia próby; 

- umorzeniu próby i zgłoszenie owego wniosku do rozkazu Naczelnika. 

11. Po przyznaniu stopnia przewodnika (nie raniej) kandydat ma prawo złożyć Zobowiązanie 

instruktorskie: 

"Ja, (imię nazwisko), przyjmuję obowiązki instruktora ZHPnL, swoją pracą pragnę jak najlepiej 

służyć Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu wychowując młodzież w duchu harcerskich ideałów. 

Przyrzekam stale doskonalić się, pogłębiać wiedzę instruktorską i być posłusznym Prawu 

Harcerskiemu. Pole służby samowolnie nie porzucę. Tak mi dopomóż Panie Boże 

Wszechmogący". 

Zobowiązanie instruktorskie przyjmuje Naczelnik Harcerzy lub osoba przez niego upoważniona. 

 

 

12. Wręczenie nominacji instruktorskiej zgodnie z tradycją środowiska. 
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Negatywne zakończenie próby: 

 

13. W przypadku zakończenia próby z wynikiem negatywnym, ponowne otwarcie nie może 

nastąpić wcześniej niż 6 miesięcy od terminu podjęcia decyzji. 
 

§ 7 

Warunki i wymagania prób: 

 

PRZEWODNIK 

 

To mistrz prowadzenia drużyny. Potrafi skupić dokoła siebie chłopców i wskazać im wartości w 

kształtowaniu swojej osoby, w pracy nad sobą. Aktywnie uczestniczy we wszystkich 

przedsięwzięciach organizacji. 

 

Warunki otwarcia próby : 

 

- posiada stopień Harcerza Orlego, rozpoczął zdobywanie stopnia Harcerza Litwy; 

- ma sprecyzowane plany odnośnie swojej osobistej przyszłości (praca zawodowa, dalsza nauka lub 

studia), potrafi uzasadnić swój wybór; 

- podjął działania zmierzające do ukształtowania własnych poglądów politycznych oraz socjalnych; 

- dokonał wyboru opiekuna, z którym przygotował program próby; 

- ukończył lat 17 (przyznanie stopnia nie może nastąpić przed osiągnięciem pełnoletniości). 

 

Wymagania: 

 

Postawa i wiedza instruktorska: 

 

- zna podstawy metodyki harcerskiej (zasady i funkcje wychowawcze stopni harcerskich, 

sprawności, systemu zastępowego, tradycji, obrzędów); 

- zna zasady planowania pracy (potrafi ułożyć i dostosować plan do potrzeb bieżących); 

- zna zasady dotyczące organizacji i przygotowania różnych form pracy drużyny oraz innych 

jednostek organizacyjnych Związku, np.: obóz, biwak, złaz oraz obowiązujące w tym okresie 

przepisy i regulaminy (bezpieczeństwa, gospodarcze, finansowe, organizacyjne); 

- potrafi promować harcerski styl życia we własnym środowisku; 

- zna i rozumie etapy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, umie dostosować do nich program 

zajęć. Wie, jakie są różnice w metodzie zuchowej, harcerskiej i wędrowniczej; 

- zna zasady kształtowania osobowości, rozumie, czym jest odpowiedzialność wychowawcy; 

- zna i kieruje się w życiu zasadami etyki chrześcijańskiej, przekazuje je swoim wychowankom; 

- rozumie rolę rodziny w kształtowaniu człowieka, współpracuje z rodzicami harcerzy; 

- zna podstawowy kanon literatury harcerskiej; 

- wie, w jaki sposób organizuje się samodzielny obóz drużyny. 

Działanie: 

- współorganizował akcję szkoleniową dla funkcyjnych drużyn szerszego środowiska harcerskiego. 
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Próba: 

 

- ukończy kurs przewodnika; 

- zorganizuje i poprowadzi pracę zespołu funkcyjnych w drużynie (zastępu zastępowych) przez czas 

próby; 

- zorganizuje dla drużyny służbę w środowisku lokalnym, współpracując przy tym z rodzicami, 

szkołą, parafią, osiedlem; 

- weźmie czynny udział w kształtowaniu pozytywnego obrazu jego drużyny w świadomości 

otoczenia; 

- zrealizuje zadania programu prób ustalonego z opiekunem; przedstawi raport z próby. 

 

PODHARCMISTRZ 

 

To wódz grupy instruktorów, jednym z najważniejszych jego zadań jest kształcenie dobrych 

drużynowych. Dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom potrafi pokierować dowolną 

jednostką organizacyjną. Jest otwarty na problemy społeczne. 

 

Warunki otwarcia próby: 

 

- posiada lub zdobywa stopień Harcerza Litwy; 

- ma wymierne osiągnięcia swojej pracy instruktorskiej (w prowadzeniu drużyny, obozów, kursów 

dla funkcyjnych drużyny i Organizacji); 

- posiada wymierne osiągnięcia w kontynuowanej nauce bądź w pracy zawodowej; 

- jest świadomym obywatelem, posiada własne poglądy polityczne, umie uzasadnić swój wybór; 

- ma zaliczony pełny rok służby instruktorskiej, jest zarejestrowany na bieżący rok harcerski; 

- wybrał opiekuna i przygotował z nim program próby. 

 

Wymagania: 

 

Postawa i wiedza instruktorska: 

- zna i stosuje metodykę harcerską, potrafi ją porównać do innych nurtów wychowawczych; 

- zna elementy psychologii dotyczące potrzeb, motywacji kształtowania postaw, oddziaływania na 

innych i zarządzania; 

- zna i potrafi ocenić sytuację młodzieży na Litwie; 

- w procesie formacji osobowości wychowanków w świadomy sposób wprowadza zasady etyki 

chrześcijańskiej; 

- potrafi zorganizować pracę zespołu drużyn, jednego z pionów Organizacji Harcerzy. 

 

Działanie: 

 

- przygotował i przeprowadził imprezę na poziomie Związku (zlot, rajd i inne); 

- uczestniczy w akcjach szkoleniowych Związku, prowadził zajęcia na kursie przewodników; 

- przygotował harcerza do próby przewodnika; 
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- kreuje postawy i działania prorodzinne w swoim środowisku harcerskim, respektuje 

pierwszeństwo rodziny w kształtowaniu osobowości; 

- zaplanuje i przeprowadzi ze swoimi podwładnymi kampanię promującą harcerskie ideały w 

środowisku działania (rodzice harcerzy, nauczyciele, parafia, rada mieszkańców, samorząd lokalny 

itp.); 

- przedstawi zdobytą w trakcie próby wiedzę w formie artykułu lub opracowania pisemnego; 

- pełni funkcję opiekuna kandydata na stopień przewodnika. 

 

Próba: 

 

- ukończony kurs podharcmistrzowski lub uczestniczył w warsztatach podharcmistrzowskich; 

- przygotuje, poprowadzi i rozliczy obóz na poziomie związku drużyn, kurs zastępowych, jako 

imprezy wzorcowe; 

- weźmie czynny udział w kształtowaniu pozytywnego obrazu Związku Harcerstwa Polskiego na 

Litwie w świadomości społeczeństwa (np. artykuł prasowy, audycja radiowa, zajęcie się stroną 

promocyjną w imprezach związkowych); 

- przeprowadzi zbiórkę instruktorską; 

- zrealizuje zadania programu próby ustalonego z opiekunem; przedstawi raport z próby w formie 

samooceny. 
 

HARCMISTRZ 

 

Jest znaczącą osobowością. To autorytet, który potrafi kreować kadrę wodzów instruktorskich. Ma 

w swoim dorobku poważne dzieło o charakterze programowym, metodycznym lub organizacyjnym. 

 

Warunki otwarcia próby: 

 

- posiada stopień Harcerza Litwy; 

- posiada wymierne osiągnięcia swej pracy w Związku np.: kurs przewodnika, zajęcia na kursie 

podharcmistrzowskim, aktywne pełnienie funkcji na szczeblu organizacyjnym; 

- posiada wymierne osiągnięcia w swoim rozwoju zawodowym lub kontynuowanej nauce; 

- ma zaliczone pełne 4 lata służby instruktorskiej, w tym co najmniej rok w stopniu podharcmistrza, 

jest zarejestrowany na bieżący rok harcerski; 

- wybrał opiekuna i przygotował z nim program próby. 

 

Wymagania: 

 

Postawa i wiedza instruktorska: 

- posiada wiedzę z psychologii zachowań ludzkich, oddziaływania na grupę, rozwoju osobowego, 

formacji osobowej; 

- zna podstawowe zagadnienia socjologii i pedagogiki. 

Działanie: 

- czynnie uczestniczy w formowaniu kadry instruktorskiej ZHPnL; 
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- pełnił funkcję opiekuna kandydata na stopień podharcmistrza; 

- zaplanuje i zrealizuje w porozumieniu z Komisją Stopni Instruktorskich zadanie zmierzające do 

pozyskiwania nowych kandydatów do służby instruktorskiej oraz do integracji korpusu 

instruktorskiego ZHPnL; 

- w pracy z instruktorami i wędrownikami świadomie stosuje zasady zarządzania, motywacji do 

pracy, pozytywnego oddziaływania na otoczenie; 

- przygotuje samodzielnie i poprowadzi z zespołem instruktorów i harcerzy zadanie o charakterze 

wyczynu o wysokich walorach wychowawczych; 

- wykaże się realnymi osiągnięciami w zdobywaniu sojuszników ZHPnL, oraz w kształtowaniu 

pozytywnego obrazu Związku, jako organizacji wychowawczej; 

- swoją postawą w pracy z kadrą instruktorską promuje styl życia oparty na zasadach etyki 

chrześcijańskiej. 

 

Próba: 

 

- przeprowadzi zadanie związane z pracą Związku zlecone przez Zarząd ZHPnL; 

- zaprezentuje wartości wychowawcze i ideowe harcerstwa w środowisku lokalnej społeczności 

(np.: poprzez artykuł w prasie lokalnej, wystąpienie na forum Rady (Gminy); 

- poprowadzi zajęcia na kursie podharcmistrzowskim; 

- zrealizuje zadania programu próby ustalonego z opiekunem, przedstawi raport z próby w formie 

samooceny. 
 

§ 8 

Stopnie Instruktorskie zdobyte w innych organizacjach po 1 października 1995 roku nie są ważne 

jeżeli nie zostały zweryfikowane przez Centralną Komisję Instruktorską ZHPnL, w wyjątkowej 

sytuacji (patrz §3) - przez powołaną komisję stopni instruktorskich. 

§ 9 

Instruktorzy muszą odbywać służbę instruktorską, tryb odbywania jest omawiany w Regulaminie 

służby instruktorskiej. Także każdy instruktor w trybie określonym w Regulaminie służby 

instruktorskiej musi rozliczać się przed Naczelnikiem Harcerzy lub wyznaczonym przez niego 

przełożonym. 

§ 10 

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu ma prawo wyłącznie Komisja Stopni Instruktorskich 

ZHPnL wraz z Naczelnikiem. 

 


