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SYSTEM STOPNI HARCERSKICH W DRUŻYNIE HARCERZY 
czyli krótko o stosowaniu regulaminu stopni harcerskich 

 

 

 

Każdy harcerz dąży do ideału zapisanego w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. 

Jest to droga trudna i długa ponieważ rozpoczyna się od pierwszej zbiórki i właściwie nigdy nie ma końca 
– pomimo, że cel jest określony i opisany. Wraz z wiekiem i płynącym czasem natrafiamy na coraz  
to nowe przeszkody i trudności. Dokonujemy kolejnych decyzji. Staramy się nie złamać, nie ulec,  
nie przegrać… 

 

 
Stopnie to droga 

 Ułatwieniem i wsparciem w naszej harcerskiej i życiowej wędrówce są m.in. stopnie harcerskie, 
które dzielą naszą drogę na kolejne etapy, jednocześnie wskazując coraz wyższe jej poziomy. Mniejsze 
odcinki łatwiej osiągnąć wyznaczając sobie kolejne punkty zbliżające nas do ideału. Uwzględniają one czas, 
nasz wiek i największe trudności z jakimi się wówczas spotykamy. Brak etapów w harcerskiej drodze 
rozwoju doprowadziłby zapewne do tego, że w międzyczasie dużo częściej byśmy błądzili. Bez punktu 
odniesienia trudno byłoby nam jednoznacznie określić, w którym miejscu jesteśmy. Jak nasza postawa, 
nasze umiejętności i wiedza muszą się rozwijać, abyśmy zbliżali się do ideału. Dzięki czytelnym i konkretnie 
opisanym wymaganiom łatwiej każdemu z nas pracować nad sobą, odnosząc swoją postawę, umiejętności, 
doświadczenie i wiedzę do ogólnie przyjętych dla całej Organizacji Harcerzy wymagań oraz ideału każdego 
kolejnego stopnia. W każdej wędrówce – a szczególnie tej naszej, harcerskiej – potrzebujemy wsparcia. Stąd 
osoba drużynowego, a później opiekuna czy członków Kapituł Stopni, których zadaniem jest wspieranie 
harcerzy w ich rozwoju. 

Stopnie to narzędzie 

 Stopnie harcerskie są narzędziem, które należy indywidualnie dostosowywać do każdego harcerza. 
Jak z każdym narzędziem ( np. nożem, młotkiem, siekierą…) można je wykorzystywać dobrze i źle. Trzeba 
dopasowywać do efektu i celu, który chcemy osiągnąć a także do „materiału”, z którego mamy tworzyć,  
a więc mówimy o możliwościach i predyspozycjach indywidualnych każdego z naszych harcerzy. Stopnie to 
narzędzie, które na samym początku służy przede wszystkim drużynowemu. Wraz z rozwojem, stopniowo 
stanowi wskazówkę dla samego harcerza, który patrząc na siebie powinien potrafić określić i podjąć pracę 
nad samym sobą pod okiem wybranego przez siebie opiekuna.  

Stopnie to normalizacja 

 Wymagania na poszczególne stopnie są wspólne dla całej Organizacji, dla wszystkich harcerzy.  
Są wyznacznikiem nie tylko celu, do którego dąży się w trakcie harcerskiej szkoły pracy nad sobą,  
ale również sposobu w jaki należy nad sobą pracować. Wymagania pozwalają zachować spójność systemu 
wychowawczego zarówno w Organizacji Harcerzy, jak i całym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Umożliwiają porównywalność i pozwalają na intuicyjne wyczucie poziomu, który powinien reprezentować 
sobą harcerz posiadający odpowiedni stopień. 

 

 



Stopnie to początek 

 Pokonywanie kolejnych etapów wieńczone zdobyciem następnych, coraz więcej wymagających  
od harcerza stopni, pokazują jak bardzo w harcerskiej wędrówce liczy się sama droga – a nie tylko cel. 
Najważniejsza w harcerskim systemie wychowawczym jest nauka pracy nad sobą. Harcerz Rzeczypospolitej 
charakteryzować się ma dużą świadomością i chęcią samowychowania. Harcerze Rzeczypospolitej to nie 
ostatni etap harcerskiej pracy nad sobą. To początek ścieżki, którą każdy z nas musi pokonywać 
samodzielnie w imię słów Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”1. 

 

Stopnie to wyzwania określone w czasie 

 Na poszczególne stopnie składają się wymagania będące swojego rodzaju zadaniem, wyzwaniem 
postawionym przed chłopcem / mężczyzną w określonym – odpowiednim dla niego – czasie. Ogromną rolę 
w podejmowaniu decyzji o poszczególnych zadaniach odgrywa drużynowy i opiekun wyższych stopni 
harcerskich. Jeśli przed harcerzem postawione zostanie zbyt trudne dla niego zadanie, do realizacji którego 
nie dorósł, bądź nie zdobył odpowiedniego doświadczenia i wiedzy – może mu nie podołać w konsekwencji 
może się zniechęcić, nie dać rady, a nawet stracić swój zapał. Zbyt późno wyznaczone wyzwanie może być 
nieatrakcyjne dla harcerza, może nie odpowiadać jego potrzebom i w najlepszym wypadku może zostać 
zrealizowane bez ambicji i nie dostarczając satysfakcji z jego wykonania. Dlatego tak istotny w wyznaczaniu 
prób na stopnie jest czas. Dzięki temu, że harcerz w dobrym momencie otrzyma właściwe dla niego 
wymagania – potraktuje je jako rzeczywiste wyzwanie i podejdzie do ich realizacji w sposób ambitny.  
Będzie czuł, że warto podjąć wysiłek, że chce je zrealizować i pośrednio przez to podnieść swój poziom 
wiedzy i umiejętności, zyskać nowe doświadczenie oraz osiągnąć kolejny poziom w samorozwoju.  

 Właśnie dlatego nowy regulamin stopni tak bardzo zwraca uwagę na czas. Prób nie należy zbytnio 
przedłużać ani przeciągać w nieskończoność. Harcerz powinien zdobywać stopnie dynamicznie, bez zbędnej 
zwłoki lub co gorsza przysłowiowego niestety - w wielu środowiskach harcerskich „zasługiwania” tożsamego 
z subiektywną oceną drużynowego. Próba na stopień musi być konkretna a harcerz musi wiedzieć, czego  
od niego oczekujemy. Musi wiedzieć jaki ma się stać, jaką posiąść wiedzę, jakie umiejętności -  jaki osiągnąć 
i reprezentować poziom. Konkretnie.  

 
Stopnie to element programu wychowawczego drużyny 

 Regulamin skonstruowany jest w specyficzny sposób. Jego pierwsza część przeznaczona jest dla 
harcerza, druga część zaś kierowana jest tylko do drużynowego i ma na celu ułatwić mu prowadzenie 
indywidualnej pracy z każdym z harcerzy. Chłopiec rozpoczynając przygotowania do zdobycia kolejnego 
stopnia powinien zapoznać się z jego ideą oraz wymaganiami. Następnie aktywnie uczestnicząc w życiu 
drużyny m.in. poprzez zbiórki, wycieczki, biwaki i obozy powinien zdobywać potrzebną wiedzę, 
umiejętności i kształtować swój charakter zbliżając się do osiągnięcia ideału stopnia. Dodatkowo drużynowy 
powinien przedstawić harcerzowi program indywidualnej próby na stopień ułożonej przez niego 
(drużynowego) na podstawie idei i sylwetki konkretnego stopnia, która jest materiałem tylko dla 
drużynowego i zawiera w sobie opis dojrzałości psychofizycznej, postawy harcerskiej, wiedzy i umiejętności, 
rozwoju duchowego i doświadczenia harcerskiego, które powinny charakteryzować harcerza 
zdobywającego określony stopień. Harcerz powinien znać stojące przed nim wymagania, a także wiedzieć  
w jakim czasie ma zrealizować próbę na stopień.  
 
 Drużynowy ma prawo delegacji odpowiedzialności za kontrolę i ocenę realizację zadań na stopnie 
pomiędzy funkcyjnych. Nie musi osobiście zaliczać każdego wymagania z wyjątkiem zadań wynikających  
z programu indywidualnej próby na stopień ułożonej przez drużynowego. Dzieląc odpowiedzialność 
pomiędzy funkcyjnych – szczególnie zastępowych – pokazujemy jak istotne w życiu harcerza powinny być 
m.in. zbiórki zastępu, podczas których to zastępowy uczy harcerzy kolejnych umiejętności.  

                                                           
1
 Z przemówienia Jana Pawła II do młodych, Częstochowa 18 czerwca 1983r. 



Daje to zastępowemu dodatkową możliwość układania zbiórek i stosowania indywidualnych form pracy, 
których realizacja przyczynia się do realizacji przez harcerzy kolejnych zadań w ramach prób na stopnie,  
co sprzyja z kolei ich motywacji.  
 
 Stając przed Kapitułami Stopni Harcerza Orlego czy Harcerza Rzeczypospolitej harcerz osiągający 
odpowiedni wiek i poziom musi skonfrontować swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i sylwetkę  
z innymi harcerzami – najczęściej spoza swojego środowiska – co pozwala na spojrzenie na siebie samego  
z innej perspektywy. W przeciwieństwie do poprzednich stopni przy próbach HO i HR ważne i cenne jest, 
aby jak najwięcej z nich kończyło się „trwałym śladem” w życiu harcerza. Podejmując się realizacji próby  
na stopień Harcerza Orlego (a następnie Harcerza Rzeczypospolitej) harcerz rozpoczyna pracę z opiekunem, 
którego sam sobie wybiera i wspólnie z nim układa próbę, a następnie konsultuje jej przebieg, a w trakcie 
realizacji szuka u niego porady i oceny swojej pracy nad sobą.  Główny ciężar realizacji zadań spoczywa 
jednak na samym harcerzu, którego głównym przeciwnikiem jest on sam, jego lęki, wady, lenistwo  
i wszelkie trudności.  
 
 Na każdym z poziomów próby na stopnie winny być elementem programu wychowawczego 
drużyny i muszą stanowić element planu jej pracy. Realizacja zadań na stopnie wtedy przebiega sprawnie, 
kiedy odbywa się w trakcie zbiórek, biwaków, obozów i innych wyjazdów czy spotkań  
– kiedy jest naturalna i stanowi ich element. Harcerz realizując swoje zadania jest współodpowiedzialny za 
życie drużyny i jego motywacja do pracy wzrasta, kiedy czuje, że jego praca nad sobą wpływa również na 
pozostałych harcerzy. Harcerz może wówczas na polu drużyny realizować swoje pasje, pomysły, może 
proponować innym formy pracy i je współtworzyć. To wszystko daje mu poczucie wspólnoty  
i odpowiedzialności za nią. Daje poczucie bycia potrzebnym, umożliwia wpływ na rzeczywistość, umacnia 
pewność siebie, uczy otwartości i kreatywności. Pokazuje, że dawanie daje dużo więcej satysfakcji niż 
branie.  
 
 
Stopnie to narzędzie pracy indywidualnej harcerza i z harcerzem 
 
 System stopni to spisana wizja ideału harcerza. Umożliwia identyfikację naszej Organizacji  
i wyróżnienie jej spośród innych. Pozwala na pokazanie i zaznaczenie prawdziwego charakteru 
wychowawczej pracy i służby harcerskiej. System stopni powinien być możliwie adekwatny  
do współczesności w jakiej ma funkcjonować i odpowiadać na potrzeby i społeczne oczekiwania zachowując 
wartości, w których harcerstwo wychowuje. Harcerze realizujący stopnie mają być przykładem twórczego 
łączenia tradycji i współczesności, w której żyją.  
 
 W żadnej z naszych drużyn, w żadnym środowisku, klasie czy szkole nie ma dwóch takich samych 
chłopców. Każdy harcerz jest inny i różni się od pozostałych swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami  
i wiedzą. Ma inne wady i zalety, inny charakter, sytuację rodzinną i wrażliwość. Każdy inaczej patrzy  
na świat i w związku z tym potrzebuje czegoś innego. Dlatego patrząc na wymagania na stopnie powinniśmy 
traktować je jako pewien schemat do budowy właściwej, indywidualnej próby na stopień harcerski, 
realizowanej w konkretnym czasie. Harcerz powinien zdobywać ten stopień, który jest najbardziej 
adekwatny do jego potrzeb – stąd nieco inne podejście do harcerzy starszych przychodzących do 
harcerstwa, którzy powinni zdobywać wyższe stopnie uzupełniając braki wynikające z tego, że nie zdobywali 
stopni wcześniejszych. Jest to również ważne ze względu na pozostałych harcerzy, którzy mogliby czuć się 
źle ze względu na to, że oni musieli podejmować trud zdobywania wcześniejszych stopni, a ktoś,  
kto przychodzi do harcerstwa później może z ich punktu widzenia mieć łatwiej.  
 
 Biorąc pod uwagę rolę czasu w próbach na stopnie pamiętać należy, że chłopcy w wieku  
do 14 – 15 lat nie myślą perspektywicznie. Dla nich rok to wieczność! Zadania składające się na próby  
na stopnie powinny zatem być możliwe do osiągnięcia w możliwie krótkiej perspektywie czasu.  
W późniejszym wieku tożsamym ze stopniami Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej mężczyźni 
zaczynają patrzeć na siebie, swoje umiejętności, wiedzę i to co robią z pewną perspektywą – dlatego 
konstrukcja tych stopni i wymagania przed nimi stawiane mogą zakładać dłuższy czas realizacji. Dodatkowo 
realizacja ich przed Kapitułą, czyli niejako - na zewnątrz - wymusza na harcerzu otwarcie siebie, a zadania 



nastawiają go nie tylko na bycie w harcerstwie, ale na dorosłe życie  - zachęcają do podejmowania 
rozmaitych aktywności i odpowiedzialności nie tylko za harcerstwo, ale również za rodzinę i społeczność,  
w której żyję.  
 
 
Coś się kończy, coś się zaczyna… 
 
 Niezbyt długo trwająca próba to ważny czynnik, wpływający m.in. na motywację  
do podejmowania się zdobywania kolejnych stopni. Często po długo trwającej, czy wręcz „wymęczonej” 
próbie ciężko zachęcić harcerza do podjęcia kolejnej… Każdorazowo trzeba pamiętać o tym, aby próbę  
na stopień chociaż krótko podsumować. Warto wyciągnąć wnioski, pomyśleć, które elementy próby były 
najtrudniejsze, które najprostsze i jakie były tego powody. Dobrze jest także przeanalizować na co należy 
zwrócić uwagę przy kolejnej próbie.  
 
 Ważnym jest również to, co spotyka harcerza na koniec jego pracy ze stopniem – czyli próba 
końcowa. Zachęcam do tego, aby realizować ją w formie maksymalnie aktywizującej i stawiającej  
na przygodę oraz wyzwanie. Niech to będzie bieg harcerski bądź indywidualny wyczyn, który zapadnie 
harcerzowi na długo w pamięci i wzmocni w nim poczucie jego wartości i pewności siebie. Niech pokaże,  
że rozdział, który niebawem zamknie nauczył go czegoś nowego. Że rzeczywiście osiągnął kolejny poziom 
swojego rozwoju.  
 
 Szczególnie w przypadku pierwszego stopnia harcerskiego wartym podkreślenia jest również to,  
że harcerz, który zdobył stopień młodzika powinien jak najszybciej zostać dopuszczony do złożenia 
Przyrzeczenia Harcerskiego oraz otrzymać Krzyż Harcerski, który zgodnie z niniejszym regulaminem jest 
odznaką zdobycia pierwszego stopnia harcerskiego a sylwetka chłopca, jego umiejętności, wiedza  
i doświadczenie odpowiadają tym, które są opisane w Regulaminie Stopni.  
 
 Biorąc pod uwagę czas regulamin zachęca również do tego, aby zuch trzeciej gwiazdki przychodzący 
do drużyny harcerzy od razu rozpoczynał realizację próby na stopień młodzika, z pominięciem próby 
harcerza. Wynika to z faktu, że zuch trzeciej gwiazdki to chłopiec dużo bardziej zaangażowany i rozumiejący 
życie harcerskie lepiej, niż każdy inny rówieśnik, który przyszedł dopiero na pierwszą zbiórkę i dopiero 
rozpoczyna swoją harcerską drogę. Takie postawienie sprawy umożliwia również uniknięcie poczucia 
niesprawiedliwości wśród zuchów. 
 
 
 
Druhu Drużynowy!  

 Oddajemy w Twoje ręce nowy Regulamin Gwiazdek Zuchowych i Stopni Harcerskich. Liczymy na to, 
że wykorzystasz to narzędzie w sposób właściwy, a Twoja służba i praca indywidualna z harcerzami pozwoli 
Ci obserwować ich rozwój, pokonywanie słabości, podejmowanie przez nich kolejnych wyzwań oraz cieszyć 
się z osiąganych przez nich sukcesów. Pamiętaj jednak, że stopnie to tylko narzędzie, którego wykorzystanie 
należy i zależy do Ciebie. Koniecznie włączaj je w życie drużyny i pokazuj harcerzom, że pracując nad samym 
sobą wpływają na otaczającą ich rzeczywistość. Zmieniając siebie, zmieniają swój zastęp, drużynę, rodzinę, 
najbliższe środowisko – zmieniają świat!  Powodzenia! 

 

Czuwaj! 
hm. Sebastian Grochala 

Naczelnik Harcerzy 


