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Do opracowania broszury wykorzystano: 
 
 
1. SYSTEM PRACY Z KADRĄ – Uchwała nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”. 

2. SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH – Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. 

w sprawie systemu stopni instruktorskich1. 

3. R. Baden-Powell, „Skauting dla chłopców”, przekład z wydania szesnastego, Warszawa 1938/Warszawa 1990. 

4. Artykuły z czasopisma „Czuwaj” : 

1) hm. M. Supeł, hm. G. Zielińska, „Jak zdobywać stopnie instruktorskie – poradnik dla przewodników” 

2) phm. A. Toborek, Poradnik „Nauczyciel- instruktor ZHP i zdobywanie stopni awansu zawodowego” 

3) hm. S. Szuta, „Wymagania na stopnie instruktorskie, Właściwe zadanie na właściwy stopień”  

4) pwd. J. Pasieka, „Jak stworzyć próbę na stopień przewodnika”  

5. K. Bokacka, G. Całek, M. Przepiórka, „Instruktorskie rozważania”, Warszawa 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie na stronie tytułowej  
 
Rajd Bieszczadzki, maj 1988 r. – harcerze z 40 Włocławskiej Drużyny Harcerzy „Widmo”  
(góra od lewej: Paweł Bielicki, Jarosław Skowroński, Andrzej Biesiada, Piotr Bielicki, Mariusz Bielicki;  
dół od lewej: Zbigniew Popkowski, Piotr Bieńkowski)  
– autor zdjęcia nieznany 
 

 

 
 

                                                 
1
 Uchwała ta zastąpiła wcześniejszą z roku 2009 - Uchwała nr 38/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 marca 2009 r. 
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Podajmy sobie dłonie i mocny zwiążmy krąg, 
Niech iskra twórczej pracy przenika z rąk do rąk! 

Romantyzm naszych marzeń w powszedni wplećmy dzień. 
Chodźmy dalej, chodźmy wyżej, ponad cień! 

„Piosenka Instruktorska” (zwrotka trzecia) 

 
 

 

 

 

 

 
Poszczególne części broszury: 
 
 
 
 
ZAMIAST WSTĘPU 
 
ZASADY i TRYB ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
OPIEKUN PRÓBY 
 
PROGRAM PRÓBY 
 
PRZEWODNIK / PRZEWODNICZKA 
 
ZADANIA UJĘTE W PROGRAMIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ  
 
ZBIÓR POMYSŁÓW NA ZADANIA PRZEWODNIKOWSKIE (wybrane)   
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ZAMIAST WSTĘPU 
 
 
         Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego jest ruchem 
wychowawczym,  którego celem głównym jest wychowywanie młodych ludzi na  prawych, aktywnych  
i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim2. Misją ZHP jest 
wychowywanie młodego człowieka3, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące 
się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego 
członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych. Za główne cele swojego działania 
ZHP uznaje: 
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 

emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego 

prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 

sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 
- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami 

rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 
- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, 

kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą4. 
 
Swoją misję oraz cele ZHP realizuje poprzez Harcerski System Wychowawczy, na który składają się:  

1. Zasady Harcerskiego Wychowania  
2. Metoda harcerska  
3. Program harcerski 

 
         Za jakość pracy wychowawczej w Związku odpowiedzialni są instruktorzy – każdy z nich jest więc 
przede wszystkim wychowawcą. Należy pamiętać o tym, że instruktor–wychowawca  
powinien kierować się „Harcerskimi Zasadami”, wykorzystując jednocześnie „Metodę Harcerską” do 
tworzenia „Programu” pobudzającego do kształtowania w młodym człowieku cech i umiejętności 
potrzebnych w życiu osobistym oraz przydatnych w społeczeństwie. 
 
         Kandydat na instruktora powinien przede wszystkim uświadomić sobie, że instruktor wychowawca 
dba nie tylko o własny rozwój, ale pomaga w rozwoju innym. Najczęściej podejmuje działania  
z drużyną, tam bowiem zgodnie z metodą harcerską ma największe możliwości realizacji instruktorskiej 
służby. Instruktor nie tylko odpowiada za bezpieczeństwo swoich zuchów czy harcerzy, ale przede 
wszystkim za pokazanie różnych możliwości życiowych wyborów. Drużynowy wychowuje przede 
wszystkim własnym przykładem. Autorytet drużynowego powinien wynikać z tego jakim jest 
instruktorem, człowiekiem, jaką posiada wiedzę i umiejętności.  
 

                                                 
2
 § 3 ust. 2 Statutu ZHP – stan na dzień 16.08.2011 r.  

3
 Wychowywanie - świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym między 

wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka  

/cyt. Wincenty Okoń – „Nowy słownik pedagogiczny”, wyd.. „Żak”, Warszawa 2007 r./ 
4
 § 3 ust. 1, 3, 4  Statutu ZHP – stan na dzień 16.08.2011 r. 
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         System zdobywania stopni stosowany w Związku Harcerstwa Polskiego wspomaga rozwój 
człowieka, ukierunkowuje jego energię, pozwala na odnalezienie miejsca w życiu, a także inspiruje do 
opanowywania nowych umiejętności. Zdobywanie stopni odbywa się według określonych zasad, 
regulaminów i procedur. Harcerz, wędrownik i instruktor, który choć raz przeszedł przez system 
zdobywania stopni w swoim poziomie wiekowym z łatwością odnajduje się w kolejnych ścieżkach 
rozwoju harcerskiego lub instruktorskiego. 
 
         Stopnie instruktorskie, tak jak stopnie harcerskie i gwiazdki zuchowe, pełnią tę samą rolę – są 
nośnikiem programu oraz motywują do przekraczania samego siebie, ciągłego wzrastania i stałego 
odpowiadania na pytanie: kim być?. Stopnie w systemie metodycznym są także wskaźnikami postępu  
w rozwoju kadry instruktorskiej, jak również całej organizacji. 
 
Obecnie w ZHP obowiązują trzy stopnie instruktorskie: 
� przewodnik (przewodniczka) – oznaczenie stopnia to granatowa podkładka pod krzyżem  

i granatowa lilijka na lewym rękawie munduru,  
� podharcmistrz (podharcmistrzyni) – oznaczenie stopnia to zielona podkładka pod krzyżem i zielona 

lilijka na lewym rękawie munduru,  
� harcmistrz (harcmistrzyni) – oznaczenie stopnia to czerwona podkładka pod krzyżem i czerwona 

lilijka na lewym rękawie munduru. 
 
         Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Każdy z wyżej wymienionych 
stopni stanowi odzwierciedlenie poziomu wiedzy, dojrzałości społecznej i umiejętności wychowawczych 
oraz doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia5.  
 
 
         Według zapisów Statutu ZHP, instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego  
i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. 
Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat 6. 
 
 
         Pełnienie określonej funkcji w organizacji jest ściśle powiązane z posiadaniem stopnia 
instruktorskiego, będącego wyznacznikiem poziomu rozwoju instruktora. Próba instruktorska 
przygotowuje fundament do podjęcia służby na określonym polu, tj.:  

� stopień przewodniczki / przewodnika – na funkcji drużynowego,  
� stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza – w kadrze wspierającej drużynowych (szczepowi, 

namiestnicy, kadra kształcąca itd.),  
� stopień harcmistrzyni / harcmistrza - w kadrze kierowniczej hufca, chorągwi i ZHP, który 

następnie jest rozwijany przez specjalistyczne szkolenia. 
ZHP stwarza członkom organizacji dogodne warunki do zdobywania stopni instruktorskich dzięki pracy 
komisji stopni instruktorskich oraz kształceniu opiekunów prób. Szczegółowe informacje na temat 
zdobywania stopni instruktorskich i funkcjonowania KSI znajdują się w dokumencie „System stopni 
instruktorskich” 7.  
 
 
 

                                                 
5
 System Pracy z Kadrą – Uchwała nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”. 
6
 § 17, ust. 3 Statutu ZHP – stan na dzień 16 sierpnia 2011 r.  

7
 System Pracy z Kadrą – Uchwała nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”. 
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ZASADY i TRYB ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
 
         Jak już wyżej zauważono zdobywanie stopni instruktorskich odbywa się według określonych zasad  
i procedur. Są one szczegółowo określone w dokumencie zwanym „System stopni instruktorskich” 
(Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni 
instruktorskich). Znajdują się w nim m.in. zasady i tryb zdobywania stopni instruktorskich, czyli 
precyzyjnie rozpisane kolejne czynności od momentu podjęcia decyzji o zdobywaniu stopnia, aż do 
przyznania stopnia.   
 
 

 

II. ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
1. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, 

dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą 
stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury 
organizacji. 

2. Stopnie instruktorskie: 
• przewodnik – przewodniczka, 
• podharcmistrz – podharcmistrzyni, 
• harcmistrz – harcmistrzyni, 

     są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP. 
3. Opiekunem próby może być: 

• na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz; 
• na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 
- uzyskał zgodę właściwej KSI, 
- ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, 
- ma otwartą próbę harcmistrzowską, 
- jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę 

przewodnikowską; 
• na stopień harcmistrza – harcmistrz. 

4. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską. 
 

 
 

 

III. TRYB ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
1. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do 

właściwej KSI gotowość podjęcia próby. 
2. KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę, lub wyznacza za 

jego zgodą innego opiekuna próby. 
3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który: 
- jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia, 
- zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień 

(jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być 
realizowane przez kilka zadań), 
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- uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 
- jest powiązany z planem pracy środowiska, 
- wiąże się z pełnioną przez niego funkcją, 
- określa przewidywany czas trwania próby. 
4. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do właściwej KSI. 

Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę. 
5. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby 

wnioskuje do właściwego komendanta o otwarcie próby. 
6. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem. 
7. KSI ma prawo: 
- zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby  

i czas jej trwania, 
- przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego 

rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do 
otwarcia próby na kolejny stopień, 

- w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie  
i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie na 
stopień opisując ten fakt w karcie próby. 

8. W celu zamknięcia próby: 
- zdobywający stopień składa do KSI wniosek o zamknięcie próby; do wniosku należy dołączyć: 

kartę próby zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań, pisemny raport  
z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, 
dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby, opinię bezpośredniego przełożonego  
i komendanta zaliczającego służbę instruktorską, 

- opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby, 
- KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem wnioskuje do właściwego 

komendanta o zamknięcie próby. 
9. Po pozytywnym zamknięciu próby właściwy komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień 

rozkazem. 
10. Po negatywnym zamknięciu próby właściwy komendant na wniosek KSI ogłasza rozkazem 

zamkniecie próby z wynikiem negatywnym. 
11. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym właściwy komendant ogłasza rozkazem po upływie  

14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby.  
W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do 
właściwego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje 
sprawę próby do KSI. 

12. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI 
najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na 
zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o 
przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na 
wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka 
próbę z wynikiem negatywnym. 

13. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby  
z wynikiem negatywnym. 

14. Dorobek prób na stopnie instruktorskie powinien być upowszechniony, tak by umożliwić 
korzystanie z niego kadrze oraz zdobywającym stopnie. 

15. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat. 
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OPIEKUN PRÓBY 
 
 
         Z przedstawionego wyżej „trybu zdobywania stopni instruktorskich” wynika, że osoba ubiegająca 
się o otwarcie próby na stopień instruktorski musi „znaleźć” opiekuna swojej próby. Opiekunem próby na 
stopień przewodnika może być instruktor co najmniej w stopniu podharcmistrza. Opiekun próby musi 
mieć zaliczoną służbę instruktorską. 
 
Czego powinniśmy oczekiwać od opiekuna próby – powinien on przede wszystkim:  
- motywować do działania,  
- sprawować nadzór nad przebiegiem próby,  
- udzielać podpowiedzi,  
- opiniować zadania pod względem trudności,  
- pomagać przy rozwiązywaniu problemów,  
- koordynować postępy w realizowaniu próby,  
          
Nie powinien jednak narzucać zadań tylko pomagać przy ich wyborze.  Opiekunem powinna zostać 
osoba, która nas, i którą my dobrze znamy. 
 
         Znalezienie dobrego opiekuna, to bardzo trudne zadanie. Wiadomo, że powinien to być instruktor, 
który jest dla ciebie autorytetem, do którego masz zaufanie, który uczestniczy w życiu hufca i zna jego 
aktualne potrzeby, problemy i realia. Kandydat na instruktora sam wybiera taką osobę i proponuje jej 
pełnienie funkcji opiekuna próby. Przy wyborze swojego opiekuna musi pamiętać, że będzie on nie tylko 
wspierał jego działania, ale będzie pełnił również rolę mentora, a w stosunku do komisji stopni 
instruktorskich mediatora marzeń i dążeń osoby realizującej próbę na stopień instruktorski. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PRÓBY 
 
 
         System kształcenia instruktorów przewiduje, że każda próba instruktorska jest indywidualnym 
programem rozwoju, ale jednocześnie określa poziom, który należy osiągnąć i do którego, podczas 
próby, należy się przygotować. 
 
         Rozpisując próbę należy pamiętać, że powinna ona mieć jasno określony i czytelny cel zgodny  
z ideą stopnia zapisaną w „systemie stopni instruktorskich”. Można tu posłużyć się jednym ze sposobów 
formułowania celów, tzw. SMART-em, gdzie zakładane cele powinny być:  
S - Szczegółowe;  
M - Mierzalne (zadanie musi mieć określony sposób oceny wykonania go);  
A - Akceptowalne (przez środowisko działania);  
R - Realne (dla osoby realizującej próbę);  
T - Terminowe (muszą mieć określony termin realizacji). 
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         Każda próba musi być niepowtarzalna, gdyż ma pomóc pokonać własne bariery, które stanowiłyby 
przeszkodę w pełnieniu instruktorskiej funkcji. Odhaczanie różnych zadań w karcie próby niewiele 
zmienia. Opracowanie takiej próby, która pozwoli na przekroczenie samego siebie, wymaga czasu  
i osobistej refleksji. Każda osoba planująca otworzenie próby przewodnikowskiej powinna się zastanowić 
kim jest i jakim jest człowiekiem? Kim chce być? Wówczas próba stanie się okazją do poszerzenia 
doświadczeń życiowych i pomoże przygotować się do pełnienia funkcji. 
 
A więc jaka powinna być próba przewodnikowska?  
- opracowana na podstawie analizy własnych umiejętności, postaw, doświadczeń,  
- osadzona w konkretnych realiach drużyny, szczepu, hufca, środowiska,  
- przedyskutowana („przegadana”) z instruktorem-autorytetem, który zgodzi się wspierać, pełniąc rolę 

opiekuna próby,  
- zaakceptowana przez komisję stopni instruktorskich, która pomoże postawić odpowiednio wysoko 

poprzeczkę i dopasować zadania, które będą jednocześnie sposobem oceny pozwalającym 
sprawdzić stan osiągniętej wiedzy i umiejętności.  

 
         Próba powinna być dostosowana do możliwości, zainteresowań osoby, która ją realizuje oraz do 
sytuacji i potrzeb harcerskiego środowiska – powinna być również niepowtarzalna. Pamiętać należy 
także o tym, że generalną zasadą programu próby stopnia instruktorskiego jest dokonanie znacznej 
zmiany w samym sobie. 
 
 
 
 

PRZEWODNIK / PRZEWODNICZKA 
 
 
         Zanim powstanie program próby na stopień przewodnika, należałoby zastanowić się „kim jest 
przewodnik” – jakim powinien być człowiek, jakim powinien być wychowawcą itd., etc. 
         Odpowiedź na to pytanie – przynajmniej częściowo – może dać poniższy zapis z „sytemu stopni 
instruktorskich”:  
 

 
PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA  

 
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.  

 
 
 
         Z powyższej idei stopnia wynika, że przewodnik to osoba, która ma co najmniej szesnaście lat  
i jest harcerzem, ponieważ złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Można powiedzieć, iż przewodnik to 
instruktor podejmujący samodzielnie zadania zgodnie z wybraną drogą dochodzenia do mistrzostwa.  
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Pracuje z zespołem młodszych lub rówieśników, stosując metodę harcerską. Zna psychiczne potrzeby 
tych, z którymi pracuje, oraz mechanizmy funkcjonowania grupy. Wykorzystuje je w działaniu.  
 
PRZEWODNIK to ten, który chce i potrafi:  
� Poznać siebie - określić, co umie, co wie, określić swoje braki, wątpliwości, określić cechy, które 

chciałby wykształcić, określić swoje potrzeby, co chciałby robić, kim chciałby być w harcerstwie  
i poza nim.  

� Poznać swoje środowisko działania, jego potrzeby, określić, w co mógłby się włączyć lub co zrobić 
sam (głównie w środowisku działania drużyny).  

� Zrozumieć, stosować w pracy, zaprezentować członkom komisji stopni instruktorskich własne 
działania z wykorzystaniem metody harcerskiej.  

� Poznać indywidualne cechy i potrzeby harcerzy, mechanizmy działania grupy i wykorzystywać  
je w pracy z grupą rówieśniczą - drużyną.  

� Rozwijać własne zainteresowania, doskonalić się w wybranej dziedzinie (języki, sport, gra na 
instrumencie, informatyka itp.).  

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

� Zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji drużynowego (kierownika zespołu, 
szefa klubu itp.). 

 
Uprawnienia wynikające ze zdobycia stopnia przewodnika.:  
♦ prawo do samodzielnego prowadzenia drużyny, 
♦ prawo do odbierania Przyrzeczenia Harcerskiego, Obietnicy Zucha i z upoważnienia Komendanta 

Hufca Zobowiązania Instruktorskiego, 
♦ prawo do prowadzenia obozu stałego drużyny w zgrupowaniu (po ukończeniu 18 lat), 
♦ prawo do samodzielnego kształcenia zastępowych, 
♦ uprawnienia wychowawcy kolonijnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 
♦ prawo do pełnienia wszystkich funkcji statutowych w ZHP z pewnymi ograniczeniami wynikającymi  

ze Statutu ZHP.  
 
 
 
 

ZADANIA UJĘTE W PROGRAMIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ  
 
 
         Zadania powinny wynikać z aktualnych potrzeb środowiska oraz osobistych potrzeb, 
zainteresowań i możliwości ich realizacji przez osobę, która próbę na stopień instruktorski  
(np. przewodnika) będzie realizowała. W „systemie stopni instruktorskich” znajdują się tzw. „wymagania”, 
które należy rozumieć jako wytyczne do opracowania właściwych zadań próby. 
 
 

 
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. 
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5. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku. 
6. Bierze udział w życiu hufca. 
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: 
- stosowania instrumentów metodycznych, 
- stosowania systemu małych grup, 
- tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania,  
oraz uczestniczył w: 
- organizacji wyjazdowych form pracy, 
- pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady, 
- organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcje, 
- prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady, 
- współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp. 
8. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. 

 
 
 
         Każde zadanie powinno mieć określony cel (lub cele), sposób, miejsce i termin realizacji. Należy 
również określić w jaki sposób zostanie dokonana ocena realizacji takiego zadania. Zadania i wyżej 
wymienione elementy mogą być przedstawione w tabeli lub w formie opisowej – istnieje tu duża 
dowolność, przy założeniu jednak, że zadania będą rozpisane w czytelny sposób.  
 
         Zadania, zgodnie z założeniami metody harcerskiej, powinny zawierać jak najwięcej elementów  
o cechach praktycznych działań – utrwalających zdobytą wiedzę oraz utrwalających i pogłębiających 
zdobyte umiejętności.  
 
         Analizując „wymagania” można spróbować określić zadania próby przewodnikowskiej  
w/g poniższego schematu: 
 
1. Zadanie programowo-metodyczne.  

To zadanie praktyczne, po realizacji którego opracowywany jest materiał repertuarowy lub 
metodyczny, zawierający własne doświadczenia i wnioski z realizacji zadania. Efekt zadania 
programowo-metodycznego powinien być trwały i dostępny dla innych.  

2. Zadanie dla innych – na forum Hufca.  
Jest to zadanie realizowane na forum Namiestnictwa lub Hufca. Jego adresatami są drużyny  
i gromady zuchowe, drużynowi, instruktorzy Hufca.  

3. Zadanie wspierające ciąg wychowawczy w ZHP.  
Zadaniem każdego instruktora w ZHP jest dążenie do zachowania ciągu wychowawczego poprzez 
współpracę i poznanie metodyki innych pionów wiekowych. Jednym ze sposobów może być próba 
polegająca na tym, że wędrownicy i instruktorzy, którzy nie pracują w drużynie zuchowej powinni się 
podjąć realizacji zadania dla zuchów, zuchmistrze – zadania dla drużyn harcerskich.  

4. Wyjście poza własne środowisko, na zewnątrz hufca.  
Jako instruktorzy nie działamy w odizolowaniu od świata. Nasze dzieci i my sami funkcjonujemy  
w konkretnym środowisku, jesteśmy częścią większej społeczności (np. lokalnej). W zadaniu tym 
należy zwrócić uwagę na współpracę ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą itp.  

5. Doskonalenie umiejętności harcerskich i instruktorskich.  
Zadaniem każdego instruktora jest nieustanne dążenie do doskonałości. W próbie instruktorskiej 
zawarte, zatem muszą być zadania związane z doskonaleniem umiejętności harcerskich  
i instruktorskich poprzez np. realizację kolejnych stopni harcerskich, uczestnictwo w formach 
doszkalających – kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach.  

6. Zadanie dla siebie.  
Zadanie to jest pracą nad sobą, swoimi słabościami, cechami jakie chcę wykształcić lub wzmocnić, 
określeniem własnych potrzeb, tego, co chcę osiągnąć w harcerstwie i poza nim, co chcę robić.  
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Jest to także zadanie, w którym rozwijamy własne umiejętności, które możemy zaprezentować innym 
i wykorzystać w pracy harcerskiej, zdobywamy uprawnienia np. państwowe.  

7. Zadanie kwatermistrzowskie.  
Zadanie kwatermistrzowskie to nie tylko zdobycie wiedzy z tej dziedziny, ale również doskonalenie  
i wykorzystanie jej w praktyce.  

8. Zadanie obozowe.  
Element obozu powinien znaleźć się w każdej próbie - jako zadanie związane treściami pełnionych 
funkcji podczas HAL lub HAZ.  

9. Lektury.  
Jest to zadanie, w zakres którego wchodzi zarówno wspieranie i uzupełnianie własnej wiedzy 
teoretycznej związanej z organizacją, pracą wychowawczą, ale także praca nad własnym rozwojem 
intelektualnym i duchowym. 

 
Jeszcze inna propozycja podziału zadań próby: 
 

A/   Zadanie na rzecz własnego rozwoju (wiedza, zainteresowania, umiejętności) 

B/   Zadania na rzecz własnego środowiska harcerskiego (drużyna, szczep) 

C/   Zadania na rzecz hufca i szerszego środowiska (hufiec, szkoła, miasto) 

D/   HAL lub HAZ (udział w przygotowaniu HAL/HAZ i służba podczas obozu lub zimowiska) 

E/   Kurs, szkolenie, warsztaty (zdobycie kwalifikacji) 

 
Konstruując schemat zadań próby przewodnikowskiej można również skorzystać z tabeli załączonej na 
końcu niniejszej broszury (porównanie wymagań na trzy stopnie instruktorskie – pwd, phm, hm).  

 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIÓR POMYSŁÓW NA ZADANIA PRZEWODNIKOWSKIE (wybrane)   
 
 
 
� Przygotowanie grupy zuchów do złożenia Obietnicy Zucha lub przygotowanie grupy harcerzy do 

złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Zorganizowanie pod kierunkiem instruktora uroczystości 
Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia Harcerskiego.  

� Zebranie kompendium regulaminów dotyczących gromad zuchowych i drużyn harcerskich.  
Stworzenie zbioru z popularnymi i mało znanymi zabawami i pląsami.  

� Stworzenie grupy redagującej serwis informacyjny na stronie internetowej Hufca. Podjęcie  
się obowiązków redaktora serwisu.  

� Przygotowanie i poprowadzenie cyklu zbiórek harcerskich na temat wolontariatu w ZHP oraz poza 
Związkiem.  

� Zorganizowanie imprezy dla drużyn hufca (np. turniej sportowy, biwak dla instruktorów lub drużyn, 
kuźnica lub kominek tematyczny, uroczysta zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej, festiwal piosenki  
i form teatralnych itp.)  

� Zaprowadzenie kroniki hufca \ namiestnictwa. 
� Praca w namiestnictwie w hufcu (przygotowywanie materiałów na zbiórki namiestnictwa lub inna 

konkretna funkcja lub zadanie).  
� Przeprowadzenie warsztatów na wybrany temat. Poprowadzenie zajęć w ramach kursu zastępowych 

lub wyższej rangi.  
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� Zorganizowanie pikniku z rodzicami.  
� Zorganizowanie akcji promującej harcerstwo (np. nabór do drużyny).  
� Zorganizowanie drużyny do pomocy przy remoncie, renowacji szkoły.  
� Nawiązanie stałej współpracy z Nadleśnictwem. W oparciu o tę współprace zorganizowanie cyklu 

zbiórek terenowych w lesie oraz kilka wycieczek terenoznawczych (pieszych i rowerowych).   
� Ukończenie kursu drużynowych lub kursu przewodnikowskiego. Ukończenie kursu wychowawców 

kolonijnych. Zdobycie kolejnego stopnia harcerskiego (HO, HR). Udział w imprezach – 
konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez hufiec \ chorągiew.  

� Ukończenie kursu kwatermistrzowskiego. Pełnienie funkcji kwatermistrza w szczepie, hufcu. 
Przeprowadzenie akcji zarobkowej (drużyna, szczep, hufiec). Przeprowadzenie prac 
kwatermistrzowskich podczas obozu.  

� Pełnienie funkcji w kadrze obozu, koloni, zimowiska. Przygotowanie obrzędowości i zdobnictwa na 
obozie, koloni, zimowisku.  

� Podjęcie się pełnienia funkcji instruktorskiej (praca w drużynie, szczepie, hufcu). Rzetelne 
prowadzenie dokumentacji drużyny, gromady (zapoznanie się z nią). Przeprowadzenie cyklu zbiórek 
tematycznych.  

� Przygotowanie wraz z innymi drużynowymi rajdu integracyjnego dla drużyn z hufca.  
� Przygotowanie i przeprowadzenie w drużynie zbiórki na temat Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.  
� Napisanie artykułu dotyczącego aktualnych problemów macierzystego hufca. Opublikowanie go na 

stronie internetowej drużyny oraz internetowym forum hufca.  
� Zdanie egzaminu dojrzałości. Podjęcie nauki na studiach. Podjęcie pracy. Zdobycie uprawnień 

państwowych – ukończenie kursu prawa jazdy, kursu wspinaczkowego, kursu ratownika WOPR, 
zdobycie patentu żeglarskiego itp.  

� Zaplanowanie, zorganizowanie i odbycie wędrówki górskiej (zdobycie kilku szczytów).  
� Włączenie się wspólnie z drużyną do organizacji drzwi otwartych w szkole, w której działa drużyna.  
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PRZEWODNIK – opiekun i wychowawca – instruktor podejmujący samodzielne zadania.  
PODHARCMISTRZ – opiekun, wychowawca i kierownik zespołów instruktorskich –  doświadczony 
i aktywny w szerszym środowisku instruktor.  
HARCMISTRZ – opiekun, wychowawca i kierownik zespołów instruktorskich oraz znacząca 
osobowość – instruktor inspirujący i organizujący innych do działania, będący znaczącą osobowością  
w środowisku swojego działania. 
 

 
WYMAGANIA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 

 

OBSZARY PRZEWODNIK, 
PRZEWODNICZKA 

PODHARCMISTRZ, 
PODHARCMISTRZYNI 

HARCMISTRZ, 
HARCMISTRZYNI 

SAMOROZWÓJ 

 
Poznaje siebie. Kształtuje 
własną osobowość, pogłębia 
wiedzę i zainteresowania. 

 
Określa kierunki, podnosi 
swoje umiejętności  
i kwalifikacje. 

 
Realizuje wytyczone cele 
życiowe,pogłębia wiedzę 
zawodową. 

POSTAWA 

Zachowuje właściwe proporcje 
w wypełnianiu obowiązków 
wynikających z przynależności 
do różnych grup społecznych. 

Swoją postawą propaguje 
harcerski system wartości, 
buduje swój autorytet. 

Jest znaczącą osobowością  
w zespole instruktorskim. 

RELACJE Z INNYMI 
Zna specyfikę rozwoju 
psychofizycznego 
dzieci i młodzieży. 

Rozumie ludzi i otaczającą 
rzeczywistość, czynnie 
uczestniczy w życiu 
społecznym. 

Ma poczucie odpowiedzialności 
za życie rodzinne i społeczne. 

HARCERSKI SYSTEM 
WYCHOWAWCZY (HSW) 

Stosuje HSW w pracy  
z drużyną. Zna HSW i metodyki. Stosuje HSW, upowszechnia go, 

dzieli się doświadczeniami. 

OTOCZENIE Współpracuje z rodzicami. 

Dostrzega sytuacje 
problemowe i wykazuje się 
umiejętnością ich 
rozwiązywania. 

Kreuje rzeczywistość. 

POLE DZIAŁANIA drużyna – hufiec hufiec – zespół 
instruktorski 

chorągiew, poziom 
ogólnozwiązkowy 

UMIEJĘTNOŚCI 
I KWALIFIKACJE 

Ukończył/ukończyła kurs 
drużynowych lub kurs 
przewodnikowski. 

Doskonali i podnosi je na 
kursach, warsztatach  
i konferencjach. 

Uczestniczy w forum wymiany 
doświadczeń na poziomie 
harcmistrzowskim. 

UPOWSZECHNIANIE 
SWOJEGO DOROBKU 

praca np. przewodnikowska 
dla swojego środowiska 

materiały programowe lub 
metodyczne co najmniej 
dla swojego środowiska 

materiały programowo-
metodyczne jako wkład w dorobek 
Związku 

PRZYGOTOWANIE 
DO PEŁNIENIA FUNKCJI 

drużynowy, funkcje na HAL, 
HAZ 

funkcje instruktorskie, 
zespoły instruktorskie 
przynajmniej na poziomie 
hufca, funkcje 
instruktorskie na HAL lub 
HAZ 

zespoły i funkcje instruktorskie, 
poziomy: hufiec, chorągiew, 
Związek; komendant obozu lub 
zimowiska 

KSZTAŁCENIE KADRY 

Bierze udział w organizacji 
kształcenia dla zastępowych, 
przybocznych przede 
wszystkim na poziomie 
drużyny, hufca. 

Bierze udział w kształceniu 
kadry – poziom dla 
drużynowych. 

Wspiera rozwój instruktorów –  
np. kształcenie na poziomie 
hufca, chorągwi, Związku. 

OPIEKUN PRÓBY 
INSTRUKTORSKIEJ 

Nie może być opiekunem 
próby. 

Może być opiekunem 
próby na stopień 
przewodnika. 

Może być opiekunem na każdy 
stopień instruktorski. 

PRZEPISY FINANSOWE 
I ORGANIZACYJNE 

Prowadzi dokumentację 
drużyny – zna podstawowe 
instrukcje, Statut ZHP, zasady 
bezpieczeństwa; uwzględnia 
elementy wychowania 
ekonomicznego w swojej 
działalności. 

Ma przygotowanie do 
prowadzenia obozu 
harcerskiego – zna 
przepisy finansowe  
i organizacyjne, potrafi 
pozyskiwać środki. 

Przeszedł przygotowanie do 
wybranej funkcji w hufcu, 
chorągwi lub Związku.  
Zna sytuację ekonomiczną 
Związku i swojego środowiska, 
nie pozostaje wobec nich 
obojętny. 

Źródło: 
hm. S. Szuta, wymagania na stopnie instruktorskie, Właściwe zadanie na właściwy stopień, Czuwaj nr 6/2005.  
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Miejsce na notatki: 
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