
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Gdańska 
Hufiec Tczew

KARTA PRÓBY
 NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA / PODHARCMISTRZYNI

…………………………………………..
(stopnień, imię i nazwisko kandydata)

WYMAGANIA NA STOPIEŃ
Idea stopnia

Określa kierunki  swojego rozwoju i  je  realizuje.  Pracuje nad własnymi słabościami,
przełamując je. Przykładem osobistym świadomie i pozytywnie oddziałuje na otoczenie.
Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich potrzeby. Systematycznie
stosuje  służbę  jako  narzędzie  harcerskiej  pracy  wychowawczej.  Potrafi  zauważyć
sytuacje  problemowe i  je  rozwiązywać.  Umie  spojrzeć  na  nie  szerzej,  niż  tylko  z
perspektywy  własnego  środowiska.  Buduje  swój  autorytet.  Doskonali  swą  wiedzę  i
umiejętności wychowawcze. Dzieli się nimi z kadrą. Świadomie i konsekwentnie stosuje
metodę  harcerską.  Pracuje  
w  zespole  instruktorskim.  Ma  własny  pogląd  na  sprawy  nurtujące  jego  środowisko
harcerskie. Wzmacnia tożsamość harcerstwa.

Warunki otwarcia próby
1. Pozytywnie  oceniona  praca  instruktorska  przez  co  najmniej  12  miesięcy  od

przyznania stopnia przewodnika.
2. Zaliczona służba instruktorska.
3. Ukończone 18 lat.
4. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
5. Brał udział w doskonaleniu zastępowych, przybocznych.
6. Ma doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego.

Wymagania
1. Wykazał się umiejętnością pracy nad sobą, stawiania celów w życiu, podejmowania

działań (do ich realizacji), ich oceny i wyciągania wniosków.
2. Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje.
3. Bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska społecznego.
4. W swojej pracy instruktorskiej świadomie wykorzystuje służbę.
5. Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania

innych. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie szczepu lub hufca.
6. Pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup

wiekowych.
7. Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami.
8. Świadomie stosuje System pracy z kadrą.
9. Pracuje nad swoją postawą instruktorską. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i

instruktorskie  –  w  trakcie  próby  brał  udział  w  minimum  
2 wybranych formach kształceniowych.

10.Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie.
11.Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej.
12.Pełnił  funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i  był członkiem komendy

kolonii/obozu lub zimowiska.
13.Orientuje  się  w  historii  i  aktualnej  sytuacji  harcerstwa.  Korzysta  

z harcerskiej literatury i mediów. Przeczytał minimum 3 wybrane książki harcerskie.
14.Wykazał  się  znajomością  przepisów  finansowych  i  organizacyjnych  oraz  zasad

prowadzenia  obozu  harcerskiego  odpowiadających  wymaganiom  stawianym
kierownikom wypoczynku.

15.Wykazał się umiejętnością pozyskiwania środków na działalność harcerską.

Warunki zamknięcia próby
1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.



2. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby.
3. Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego.

Oznaka stopnia
Oznaką  stopnia  podharcmistrza  jest  zielona  podkładka  pod  krzyżem  harcerskim  
i zielona lilijka na lewym rękawie munduru.

WNIOSEK O OTWARCIE PRÓBY 

NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA / PODHARCMISTRZYNI

1. Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………

2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………..

3. Adres do korespondencji: adres email, telefon: ………………………………..............

….................................................................................................................................................................

4. Obecnie pełniona funkcja: ……………………………………………………………………

5. Aktualny przydział służbowy: …………………………………………………..……………

6. Stopień...................................... przyznany rozkazem ................. z dnia.........................

7. Przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej:.................................................................

….................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8. Opiekun próby: imię i nazwisko, stiopień, adres korespondencyjny, adres 

email, przydział służbowy:.................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna próby.

Mam zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok harcerski. 

Tczew, dnia ............................                                                          …..................................................

                                                                                                         (podpis)

                                                                      

10. Opinia bezpośredniego przełożonego o kandydacie (drużynowego, namiestnika, 

szczepowego) uwzględniająca wymagania na dany stopień:

….......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Tczew, dnia .........................                                                    …...........................................................

                                                                                                                                                   (podpis)                     

                                                                            



PLAN REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY

Planowany termin zakończenia próby:  ______________________________

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Decyzja Komisji Stopni Instruktorskich w sprawie otwarcia próby:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...........

Tczew, dnia.............................                                                           podpisy członków Komisji:

………………………………………

……. ..………………………………

..…….. ..……………………………

…………. ..…………………………

……………………………………... 



WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY

Oceniając pozytywnie postawę i pracę dh _____________________________ wnioskuję 

o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym.

Tczew, dnia ......................                                                                      …..........................................

                                                                            (podpis opiekuna)      

Opinia Komendanta Hufca o kandydacie (uwzględniająca zaangażowanie instruktora w

życiu hufca): ….............................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Tczew, dnia .................... ….                                                                  …...........................................

                                                                            (podpis Komendanta Hufca)

Po wykonaniu wszystkich zadań proszę o zamknięcie próby i wystąpienie z wnioskiem 

o przyznanie stopnia: _________________________________

Tczew, dnia....................                                                                          .............................................

                                                                         (podpis kandydata)      

Przyznanie stopnia:

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Tczew po zapoznaniu się z dokumentacją 

próby oraz po rozmowie z kandydatem i opiekunem uznaje, że:

Druhna/druh _________________________________________ zakończył/a z wynikiem

______________________ próbę i występuje do Komendanta Hufca o przyznanie

stopnia __________________________________________________ .

Tczew, dnia ….................

podpisy członków Komisji

…..........................................................

…........................................................

….........................................................

…........................................................

…......................................................

…........................................................


