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WSTEP 

Wskaz6wki Ksztalcenia Instruktor6w, wydanie trzecie, dotyczq 

interpretacji Regulaminu Ksztalcenia Starszyzny, oraz systemu 

ksztalcenia naszej kadry instruktorskiej - "KADRY 2000". 

Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.S z dnia 3 maja 1992 r. 

Celem Organizacji Harcerzy jest prowadzenie naszej pracy 

wed lug pewnego wzoru, kt6ry da nam typ polskiego harcerza, 

a w tyro wypadku, typ polskiego instruktora. 

Wydzial Ksztalcenia Starszyzny wyraza nadziej~, ze materialy 

opracowane, uzupelnione i poprawione, w oparciu 0 nowo wydany 

Regulamin Ksztalcenia Starszyzny, Rozkaz Naczelnika Harcerzy 

L.7 z dnia 11.11.1990 r., ulatwi q prac~ ksztalcenia instrukto

row na wszystkich szczeblach organizacyjnych wedlug systemu, 

ktorego wynikiem b~dzie typ instruktora harcerskiego, pracu·jq

cego w charakterze wychowawcy poza granicami Kraju. 

Hufcowi, Referenci Ksztalcenia Starszyzny, Komendanci Chorqg

wi, odpowiedzialni za kszta!cenie, majq do dyspozycji aktualny 

wz6r ksztalcenia instruktorow, czyli klucz przyszlosci naszej 

Organizacji. 

CZUWAJ! 

Hm. Edward Jasnikowski Hm. Bogdan Szwagrzak 

Kierownik Wydzialu Ksztalcenia Naczelnik Harcerzy 

Starszyzny 
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I. ZASADY OOOLNE 

1. HYB6R KANDYDAT6w. 

Wyboru kandydatow na instruktorow dokonuje hufcowy sposrod harcerzy, 
ktorzy wybijaj~ si~ w jakis szczegolny sposob. Aby wylowic odpowiedni 
narybek instruktorski, zwraca on uwag~ na przyszlych kandydatow od sa
meqo pocz~tku ich slu~by harcerskiej. 

al Praca w zast~pie i w druzynie harcownikow jest pierwszym szczeb
lem osiqgni~c w harcerstwie chlopca i tutaj juz dajemy mu okazj~ do 
rozwini~cia cech wodzowskich przez nakladanie na niego pevmych obowiqz
kow, np. zast~powego. 

Szczegolne znaczenie rna praca w zast~pie zast~powych, do ktorego 
dobierarny chlopcow, ktorzy wykonujq pewne funkcje w dru~ynie. Obserwu
jemy jak wywi~zuj~ si~ oni ze swych zadan, zdaj~ sobie spraw~ z nakla
danych na nich obowi~zkow. 

Kazdy druzynowy, nawet ter- ktory jest pewny, ze przez dlu~szy czas 
b~dzie prowadzil druzyn~ rna obowi~zek przygotowania swoich nast~pc6w 
zast~powych. Zazwyczaj najIepiej wybijaj~cernu si~ z nich powierza funk
cj~ przybocznego, z nirn ornawia wykonanie prograrnu pracy i daje rnu spec
jalne zadania do \vykonania. Przyboczny bierze czynny udzial w ksztal
ceniu zast~powych, w pracach zast~pu zast~powych, kieruje niekt6rymi 
pracami druzyny. H ten sposob przygotowuje si~ do obj~cia w przyszlos
ci druzyny i jest pierwszyrn kandydatern na kurs instruktorski. 

bl Praca w zast~pie i druzynie w~drownikow. 
Harcerz, ktory zostaje w~drownikiern, jest takze obserwowany przez 

druzynowego, ktory szuka okazji, aby rnu powierzyc prowadzenie zaj~c 
w~drovmiczych i ocenic jego wplyw na rowiesnikow. Tam, gdzie praca 
w~drownikow jest prowadzona w osobnej druzynie, druzynowy sprawdza czy 
kandydaci przewidziani na funkcje spelniaj~ swoje zadania, robiq poste.
py i czy kwalifikujq si~ na kurs instruktorski. 

2. KSZTALCENIE W HUFCU LUB W CHO~GWI. 

al Oboz Harcow - Kurs Zast~powych pod narniotarni. 
W druzynach slabszych, tam gdzie nie rna mozliwosci st..worzenia wlas

ciwych warunkow wychowania wodzowskiego, kandydatow nalezy wysylac na 
oboz harc6w, organizowany przez Hufiec lub Chorqgiew. Oboz harcow rna 
umozliwic chlopcu przezycie wszystkich szczebli pracy harcerskiej,z~yc 
sie. z braci q harcersk~ i udoskonalic go w technice harcerskiej. 

bl Kurs - Oboz Przewodnikow Druzynowych. 
Oboz dla Przewodnikow jest pierwszyrn eta~em ksztalcenia instruktors

kiego. Oboz taki nalezy prowadzic na wzor obozow podharcrnistrzowskich. 
Na obozie uczestnicy uzupelniajq braki ~ technice harcerskiej, zdobywa
jq wy~sze stopnie, sprawnosci oraz nabywajq wiadornosci rnetodyczno-pro
grarnowe. 

3. ZGLOSZENIE I WARUNKI REGULAMINOWE. 

zgloszenie kandydatow do ksztalcenia instruktorskiego dokonuje huf
cowy na specjaInym forrnularzu, zalqczajqc rowniez swojq opini~ oraz 
upewnia si~, ze kandydat odpowiada nast~puj~cyrn warunkorn regularninowyrn:

al uko~czone 16 lat, Iub ukotczy je w czasie proby
bl posiada stopien Harcerza Orlego lub ukonczy HO w czasie proby
cl pracuje czynnie w Organizacji, pelniqc funkcje
dl wykazuje zainteresowanie prac~ harcerskq
el wykazuje urniej~tnosci pracy nad sobq. 

Kornendant Chorqgwi, jesli nie rna zadnych zastrze~en, powoluje kandyda
ta rozkazern na kurs i od tego czasu nau dal~~ym jcgo ksztalceniem 
czuwa Re"ferent Ksztalcenia przy Kornendzie Chorqgwi, wsp61pracujqcy 
z Kierownikiem Wydzialu Ksztalcenia GKH. Dobrze jest, jesli Referat . 
Ksztalcenia posiada grup~ instruktorow specjaIizuj~cq si~ w ksztalcenlu 
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starszyzny. Referat, oczywiscie, musi bye w stalym i scislym kontakcie 
z ~u=cowymi i instruktorami terenowymi, aby dostowowae program i metody 
cnowania do potrzeb i mozliwosci pracy na kazdym cerenie. 

4. 	 ?:SZTALCENIE. 

Ksztalcenie obejmuje: 	 przewodnik6w, 

podharcmistrz6w, 

harcmistrz6w. 


al Ksztalceniem przewodnik6w kieruje Komenda Chorqgwi 
bl Ksztalceniem podharcmistrz6w i harcmistrzow kieruje GKH 
c/ Kursy i obozy podharcmistrzowskie organizujq Komendy Chorqgwi 

sarnodzielnie lub przy 	pomocy GKH, jezeli zachodzi tego potrzeba 
d/ Kierownictwo i program zatwierdza GKH 

- zgloszenie kandydat6w na kursy i obozy 
- rneldunki do GKH 0 zamierzonej akcji ksztalcenia i programy 
- zaswiadczenia 0 ukonczeniu kursu nalezy wypelnic wedlug 

ustalonych wzorow 
el Kandydat na instruktora ksztalci si~: 

- przez czynny udzial w pracy harcerskiej na odpowiedzialnych 
funkcjach pod kontrolq przelozonych 

- na kursach i obozach. 

II. 	 PRZEWODNIK 

I 

KSZTALCENIE PRZEWODNIKOW. 

Przewodnik to najmlodszy instruktor harcerski, kt6remu przypadlo 
w udziale pelnienie sluzby niezwykle waznej i odpowiedzialnej. Jest ni~ 
pelnienie funkcji na szczeblu druzyny harcownik6w, w~drownik6w, gromady 
zuchowej jako druzynowy, wooz gromady zuchowej, przyboczny, b~dqc w bez 
posrednirn kontakcie z dzieemi i rnlodziezq. 

Przewodnik nie musi bye rutynowanym pedagogiern lecz starszyrn bratem, 
wzbudzajqcyrn zaufanie, zdolnym prowadzic mlodszych od siebie chlopc6w, 
ksztalcqc si~, rozwijajqc i wychowujqc razem z nirni. 

Jest on przewodnikiem i uczestnikiern w wielkiej grze harcerskiej, 
prowadzqcej do lepszego swiata. Musi on bye czlonkiern Organizacji, ale 
przede wszystkim jest on czlonkiem ruchu. Druzynowych nie znajduje sie 
przypadkowo. Trzeba ich wychowae, najlepiej przez prac~ na funkcjach 
zast~powych i przybocznych w dobrze prowadzonych druzynach. 

1. 	SYLWETKA KANDYDATA: 
al 	H chwili rozpocz~cia pr6by chlopiec powinien miec co najmniej 16 

lat. Po ukonczeniu pr6by w rok p6zniej kandydat b~dzie mial lat 1 
bl 	~'lyrobienie umyslowe przewodnika rnusi bye wyzsze od jego harcerzy. 

Wyksztalcenie na poziornie szkoly sredniej jest pozqdanym minimum. 
Formalne swiadectwo szkolne nie jest konieczne, ale kandydat musi 
wykazae drogq dyskusji, wynikow pracy, ze stale si~ doksztalca. 

c/ 	Kandydat dqzy do ulozenia swego zycia osobistego w rnysl idealow 
harcerskich. Osiqga i stale wyrabia w sobie: 

uczciwosc we wszystkich przejawach zycia osobistego i zespo
3:owego 

- karnose wewn~trznq i zewn~trzn~ 
- czynny stosunek do zagadnien zycia i pracy 

_ zdolnosc krytycznego przyswajania i uzytkowania w druzynie 
zdobytych wartosci 

_ poczucie odpowiedz~alnoSc1 za ~wojq ~L~C~ i w~p61odpowiedzial 

nosci w kt6rym zyje 
_ wyrobienie spoleczne i pa:-1stwowe u.swiadornienie obywatelskie 
- dostateczny poziom kultury, a mianowicie: 

kultury rnowy 

kultury wspolzycia z przyrodq 
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kultury wsp6lzycia z ludimi 
kultury zewn~trznej 

urniej~tnose organizowania wlasnego codziennego zycia. 

2. 	ETAPY KSZTA~CENIA. 

al 	Wychowanie w druzynie. Druzynowy wychowuje swych nast~pc6w przez 
selekcjonowanie odpowiednich kandydat6w sposr6d harcerzy i powie
rzanie im kierowniczych funkcji, np. zast~powych, przybocznych.

bl 	Kurs-ob6z dla przewodnik6w organizowany jest przez Chorqgiew.Celem 
jego jest nie tyle nauczanie, ile wprowadzenie druzynowego, droga 
intensywnego przezycia, w zrozumienie i uswiadomienie sobie zasad 
rnetody harcerskiej, kt6ra rna stac si~ podstawq jego dalszej pracy 
wychowawczo-kierowniczej. 

To co kandydat wiedzial i umial, jest teraz pogl~biane i utrwa
lane oraz wzbcgacane szeregiem doswiadczen wskazujqcych jak winne 
to bye uj~te w druzynie przy wlasciwyrn zastosowaniu metody harcers 
kiej. 

3. KURS-OBOZ DLA PRZEWODNIKOW - DRU~YNOWYCH. 
al daje doswiadczenie obozownicze, kt6re wykorzystane b~dzie w przy

szlosci na obozach, koloniach, wycieczkach, zlazach, biwakach 
bl uczy techniki organizacji - rozklad dnia, podzial pracy, sztuka 

wsp6ldzialania, dobre wykorzystanie czasu, sztuka dowodzenia, od
powiedzialnose 

cl vlzbogaca wartosci wewn~trzne: patrz "Sylwetka Kandyda ta" • 
dl 	Kurs-Ob6z oddzialywuje na uczestnik6w od wewnqtrz, pobudza ich wo~ 

i uczucie, sklania do samodzielnego czerpania wiedzy instruktorsk~ 
pomaga w przyswaj aniu i porzqdkowaniu tej_ wiedzy._ A wszystko to n~ 
tle wsp61zycia z przyrodq i terenem. 

4. KURS METODYCZNY. 
Ma on niekt6re zalozenia wsp61ne z kursem-obozem Ipatrz wyzejl prz 

wodnik6w, wskazuje jednak zasadnicze r6znice: 
al odbywa si~ etapami, turnusami w czasie weekend6w,minimum trzy.
bl wskazuje typ pracy wychowawczej, do kt6rej przygotowujq si~ uczes~ 

nicy. Kursy metodyczne mog~ bye osobno organizowane dla druzynowyc 
zuchcSw, osobno dla druzynowych harcownik6w, czy w~drownik6w. 

cl Kurs-Ob6z nie powinien bye zastqpiony weekendowym kursern rnetodycz
nym, ale rnozna go nirn uzupelnic. 

5. 	PRACA CA~OROCZNA. 

W norrnalnej wsp61nej pracy z harcerzami i zuchami, druzynowy i w6dz 
stwierdza, ze potrzebne jest rnu coraz wi~ksze wyrobienie osobiste ora 
szerszy zakres wiedzy wychowawczej i praktycznej. Te zapotrzebowania 
przychodzq do jegoswiadornosci stopniowo i stopniowo tez w rniar~ si~ 
i rnozliwosci Sq zaspakajane. Przewodnik (~oksztalca si~ wszelkirni dost~I 
nymi mu srodkarni: 

al ucz~szcza na kursy
bl czyta podr~czniki i pisrna harcerskie 
cl bierze udzial w odprawach, gdzie przez dyskusj~ wymienia doswiad

czenie z innymi druzynowymi
dl rozszerza swoje horyzonty rnyslowe przez kultywowanie nowych za

interesowan. 

6. 	 PROBA PRZEWODNlKA 

pr6be kandydat zaczyna przez udzial w kursie-obozie dla przewodnikc 
Trwa ·ona nast~pnie przez caly okres obowiqzkowej rocznej pracy na 

odpowiedzialnej funkcji w druzynie, grornad~ie. Po uplywie roku nast~
puje wizytacja druzyny przez upowaznionego do tego instruktora, czlon
ka komisji, kt6ry sprawdza wyniki pracy kandydata.

W tym czasie kandydat winien zako~czyc pr6b~ na przewodnika stosow
nie do wymaga~ przewidzianych w regulaminie zatwierdzonyrn Rozkazem 
Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11.11.1990 r.' 
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III. PODHARCMISTRZ 

KSZTALCENIE PODHARCMISTRZ6w 

Do stopnia tego dochodzi przewodnik w czasie 2 do 3 lat sluzby w dru
zynie. W okresie tym kandydat osiqgnql wyzszy poziom wyrobienia osobistec 
i doswiadczenia instruktorskiego. Suma tych osiqgni~e zawiera si~ w pro
gramie pr6by na podharcmistrza. Moze ona bye podana w nast~pujqcy spos6b. 

1. WEWN~TRZNA POSTAWA INSTRUKTORSKA. 

Kandydat w pewnym stopniu posiada i nadal rozwija: 

a/ wlasnq prawC~ wewn~trznq w oparciu 0 prawo harcerskie, jako kryter


ium stosunku do zycia. 
b/ uczciwose przejawiajqcq si~ 

- w odwadze cywilnej 
- w umiej~tnosci sprawiedliwej oceny samego siebie 

c/ karnose wewn~trznq, harcerskq i obywatelskq 
d/ poczucie odpowiedzialnosci za swojq harcerskq postaw~ wobec zycia 

i ludzi. 

2. PODNOSZENIE POZIOMU KULTURALNEGO I INTELEKTUALNEGO 
a/ stale ksztalcenie swych zainteresowan i zamilowan 
b/ pogl~bianie wlasnej kultury i interesowanie si~ dorobkiem kultural

nym swiata 
c/ wyrabianie swych poglqd6w przez lektur~, samoksztalcenie 
d/ zdobywanie umiej~tnosci wypowiadania si~ dobrym j~zykiem polskirn 

w mowie i pismie 

3. WYRABIANIE GOTOWOSCI OBYWATELSKICH 

Wyraza si~ przez: 
a/ znajomose ustroju Panstwa, praw i obowi q zk6w obywatelskich, Polski 

i kraju osiedlenia 
b/ czynny stosunek do obowi q zk6w obywatelskich 
c/ czynny udzial w zyciu miejscowego spoleczenstwa, zar6wno Polonii 

jak i kraju osiedlenia 
d/ zainteresowanie wobec najwazniejszych zagadnien zycia wsp61czesnego 

4. WYRABIANIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOSCI INSTRUKTORSKIEJ 

a/ pogl~bianie swej znajomosci metody skautowej i czuwanie nad wlasci
wym jej stosowaniem 

b/ rozumienie program6w harcerskich i wla.sciwe ich stosowanie w pracy 
c/ dqzenie do wlasnych pomys16w 
d/ dobre operowanie wiedz q harcerskq i przygotowanie si~ do specjalnos

ci instruktorskiej - zuchy, harcownicy, w~drownicy 
e/ umiej~tnose zorganizowania zycia zespolu harcerskiego 
f/ umiej~tnose zorganizowania zycia instruktorskiego i kierowanie nirn 
g/ czynny udzial w zyciu grona instruktorskiego 
h/ wyrainy przydzial funkcji w pracy instruktorskiej 
i/ udzial w kurskie-obozie przewodnik6w, jako instruktor prowadzqcy 

zaj~cia. 

5. KURS-OB6z PODHARCMISTRZ6w 
Kurs trwa 7 do 14 dni i rna charakter dyskusyjno-praktyczny. Celem 

kursu jest nie nauczanie czegokolwiek w akademickim tego slowa znaczeniu. 
Przeciwnie, uczestnicy kursu majq sami wykazae co urniejq i wiedz q w zwiqz 
ku z zagadnieniem programowym, majq dojse w sprawach wymagajqcych jednoli 
tego stanowiska starszyzny do wsp6lnych, samodzielnie wypracowanych i 0

bowiqzujqcych tez. 
Komenda kursu daje przybywajqcemu na kurs-ob6z zespolowi temat kursu 

og6lne zalozenia programowe, wyplywajqce z istotnej biezqcej potrzeby 
organizacji i zawierajqce podstawowe elementy rnetody, programu i zagadnie 
instruktorskich Harcerstwa. 

Na podstawie tego zalozenia uczestnicy kursu opracowujq i dyskutujq 
szczeg610we zagadnienia. 
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Instruktorzy prowadzqcy zaj~cia biorq udziai w kursie na r6wni 
z uczestnikami, referujqc zagadnienia i zabierajqc gios w dyskusji - kie
rujqc dyskusj~ na wiasciwe tory. 

podobnie jak praca umyslowa, wszystkie inne aspekty zycia kursowegc 
prowadzone Sq przez uczestnik6w. Dotyczy to - organizacji i higieny prac
przeprowadzenia wiqzqcych si~ z programem cwiczeri harcerskich i zaj~c 
technicznych. Instruktorzy kursu zabierajq tutaj gios i obejmujq kierow
nictwo, kiedy trzeba uzupelnic lub ozywic dzialalnosc uczestnik6w odpo
wiedzialnych za pewny odcinek zaj~c. 

6. SPOS6B ZDOBYWANIA PROBY: 
Do osiqgni~cia wyrnaganego wyrobienia kandydat na podharcmistrza dqzy 

przez
al styl zycia prywatnego, prac~ zawodowq, studia, prac~ spolecznq 

i inna. poza Z.H.P. 
bl funkcje harcerskie pelnione od dnia skoriczenia pr6by przewodnika 
c/ prowadzenie obozu, kolonii, druzyny, gromady lub hufca 
dl prowadzenie zast~pu na obozie-kursie druzynowych-przewodnik6w
el prac~ nad zdobyciern specjalnosci instruktorskiej 
f/ udzial w kursie-obozie podharcmistrz6w. 
Za przebieg pr6by Sq odpowiedzialni dwaj doswiadczeni harcmistrze, wy~ 

naczeni przez Komendanta Chorqgwi. 

IV. HARCMISTRZ 
I

KS ZTAI.CENIE HA.RCMISTRZOW 

Instruktor idzie dalej tq sarna. drogq, jaka. szedl dotychczas jako pod
harcmistrz. Nadal prowadzi rozpocz~te prace; podtrzymuje, rozszerza i po 
gl~bia nawiqzane stosunki z ludzmi; wywiera sw6j harcerski wplyw na oto
czenie, troszczqC si~ jednoczesnie nadal 0 harcerski rozw6j wlasnej oso
bowosci. 

Od harcmistrza oczekuje si~ - dojrzalosci, zr6wnowazenia, skrystalizo
wanego poglqdu na zycie, zaj~cia miejsca w zyciu zawodowyrn i spolecznyrn, 
obywatelskim. Harcmistrz jest czynnyrn czlonkiern Z.H.P. wsp610dpowiedzial
nyrn za stan i rozw6j Organizacji Harcerzy. Jako taki rna w pelni realizo
wac w zyciu swoim i otoczenia zasady Prawa Harcerskiego. Do stopnia harc
mistrza moze dojsc podharcmistrz po minimum dwuletniej sluzbie pr6by 
w pracy, w czasie kt6rej udowodni, ze odpowiada wymaganiorn podanym poniz 

1. WEWN~TRZNA POSTAWA INSTRUKTORSKA. 

Posiada, dalej rozwija i gruntuje: 

a/ wlasnq prawd~ wewn~trznq, umiej~tnosc i odwag~ wypowiadania jej wo


bec grona instruktorskiego i wobec otoczenia 
bl uczciwosc przejawiajqcq si~ przez: 

- krytyczny stosunek do sarnego siebie, swych przekona~ i swego 
post~powania 

- odpornosc na niezgodne z Prawem Harcerskim wplywy zewn~trzne 
cl karnosc wewn~trznq, instruktorskq i obywatelska. 
dl poczucie odpowiedzialnosci za swojq harcerskq i instruktorska. pos

taw~ wobec zycia spolecznego i pa~stwowego. 

2. PODNOSZENIE POZIOMU KULTURALNEGO I INTELEKTUALNEGO 

Wyrazaj~ce si~ przez: 
a/ umiej~tnosc realizowania w zyciu swych zainteresowan i zarnilowari 
bl utrzymanie wysokiego poziomu wlasnej kultury i zainteresowania do

robkiem kulturalnyrn swiata 
c/ twor:z:cnic i pogl:~bi.:l.nie wlasnQgo pog~~du W s~oSl1nkll d(") zycia, stal<1, 

kontrol~ tego poglqdu 
d/ umiej~tnosc wypowiadania si~ po polsku w mowie i pisrnie 
e/ znajomosc przynajmniej jednego obcego j~zyka. 
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3. PODNOSZENIE POZIOMU WYROBIENIA OBYWATELSKIEGO 

Wyrazajqce si~ przez: 

a/ czynny stosunek do obowi q zk6w obywatelskich 

b/ umiej~tnose zorganizaowania akcji spolecznej i znajomose form pra


cy zespolu 
c/ wyrazne stanowisko wobec kwestii spolecznych i obywatelskich, nie 

budzqcych wqtpliwosci ~ punktu widzenia Prawa Harcerskiego. 

4. INSTRUKTORSKA POSTAWA 

To znaczy postawa wobec Harcerstwa jako systemu zycia i wyrazu tego 
systemu w organizacji wyrazajqca si~ przez:
al wsp610dpowiedzialnose za programy stosowane w pracy Harcerstwa 

m~skiego
bl tw6rczy stosunek do pracy instruktorskiej, dzielenie sie wlasny~ 

dorobkiem z gronem instruktorskim . 
c/ posiadanie specjalnosci instruktorskiej i konkretny dorobek w jej 

zakresie 
dl udzial w ksztalceniu starszyzny: 


- swiatowy kurs korespondencyjny harcmistrzowski 

- swiatowy kurs-ob6z harcmistrzowski 


el zaajomose grona instruktorskiego i czynny udzial w jego zyciu
fl czynny stosunek wobec aktualnych zagadnie~ Organizacji Harcerzy
gl znajomose danych faktycznych, dotyczqcych Organizacji Harcerek, 

wsp6lnych postaw obu Organizacji i r6znic. 

5. STOSUNEK DO MI~DZYNARODOWEGO SKAUTINGU 

Wyrazajqcy si~ w gotowosci do wzi~cia udzialu w skautowym zyciu mi~


dzynarodowym przez:

al orientowanie si~ w historii i stanie obecnego.skautingu

bl znajomose organizacji zycia mi~dzynarodowego

cl orientowanie si~ w podobienstwach i r6znicach programowych, meto


dycznych, zachodzqcych w pracy harcerstwa polskiego i skautingu. 

6. SPOSOB ZDOBYWANIA PR6BY: 

Do osiqgni~cia wymaganego wyrobienia kandydat naharcmistrzadqzy przE
al styl zycia osobistego, prac~ zawodowq, studia, sluzb~ spolecznq, 

obywatelskq i innq, pelnionq poza Z.H.P. 
bl funkcje harcerskie pelnione od dnia mianowania podharcmistrzem
cl udzial w og61nych pracach harcerskich i w zyciu starszyzny, zWi q 

zany ze specjalnosciq instruktorskq - 0 ile to jest mozliwe 
d/ pomyslne ukonczenie kursu korespondencyjnego GKH, kt6ry podaje 

jednolity program sWiatowego ksztalcenia 
e/ udzial w sWiatowym kursie-obozie harcmistrzowskim GKH, kt6ry rna 

zabezpieczye jednolitose Organizacji w calym swiecie. 
Pr6ba trwa minimum przez dwa lata pracy w zyciu pozaorganizacyjnym, 
w zyciu harcerskim wlasnej Chorqgwi i w sluzbie og61nej dla calej 
Organi~acii. ~a przebieg pr6by odpowiedzialni Sq dwaj doswiadczeni 
harcmistrze wyznaczeni przez G~H, w porozumieniu z Komendantem Chorqg 
wi. Przebieg pr6by ze wzgl~du na naszq swiatowose musi miee szerszy 
zakres i gl~bszq form~. Kandydat na harcmistrza musi przejse przez 
ten sam program, aby bye takim samym harcmistrzem, bez zadnej roznicy 
pod jakq szerokosciq geograficznq i na jakiej funkcji prowadzi robot~ 
harcersk~. Cechy charakteru i umiej~tnosci wychowaweze, to dwie nie
rozerwalne sfery, to kryterium proby. 
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V. 	 ZADANIE POSZCZEGOLNYCH SZCZEBLI ORGANIZACYJNYCH W KSZTALCENIU 

INSTRUKTORc)W 

G16wna Kwatera Harcerzy wykonuje ksztalcenie przez:
al 	swiatowe kursy-obozy harcmistrzowskie 
bl 	swiatowe kursy korespondencyjne harcmistrzowskie 
cl 	swiatowe kursy-obozy podharcmistrzowskie, zaleznie od potrzeby 

terenu 
dl 	swiatowe konferencje instruktorskie 
el dostarcza materialy pomocnicze G.K.H., wydawnictwa,pisma, lektur~. 

Choragiew Harcerzy wykonuje ksztalcenie przez:
al 	kursy-obozy podharcmistrzowskie 
bl 	kursy metodyczne weekendowe, tzw. etapy,turnusy ksztalceniowe 
c/ 	kursy-obozy dla przewodnika.;v-druzynowych 
d/ 	konferencje metodyczno-programowe 
e/ 	dostarcza materialy pomocnicze G.K.H., wydawnictwa, pisma,lektur~. 

Hufiec wykonuje ksztalcenie przez:
al rady druzyny, szczepu, hufca 
bl odprawy metodyczno-programowe
cl kursy funkcyjnych - weekendowe 
dl obozy harc6w - kursy zast~powych pod narniotami 
el ksztalcenie indywidualne. 

VI. OGOLNY PROGRAM KSZT A~CENIA INSTRUKTOROW 

Og6lny program trzeba stosowac w zaleznos~iod wyrnagan regulaminowych 
pr6b na stopnie. 
v.1YCHOWAN IE 

1. 	IDEOLOGIA: 
a/ cele harcerstwa 
h/ Prawo i przyrzeczenie harcerskie Ikomentarze/ 
c/ sylwetka ideowa instruktora 
d/ dzialalnosc instruktora na polu spolecznym. 

2. 	WYCHOWANIE RELIGIJNE: 
a/ rola Kosciola w dziejach 5wiata i Polski 
hi organizacja Kosciola katolickiego w swiecie 
cl chrzescijanskie zasady sprawiedliwosci spolecznej
dl sw.Jerzy patron harcerstwa 

3. 	WYCHOWANIE NARODOWE: 
al historia Polski 
b/ geografia Polski 
c/ wiadornosci 0 Polsce wsp61czesnej
dl literatura i sztuka polska
el ruchy spoleczne i polityczne, polskie i inne 
f/ podstawowe wiadomosci z ekonomii 
g/ rola emigracji polskiej 
h/ zagadnienie i rola mlodziezy polskiej 
i/ organizacje rnlodziezowe w Polsce i poza granicami Kraju 

4. 	 HARCERSTWO 
a/ historia harcerstwa polskiego 
h/ historia skautingu swiatowego i zagadnienia biezqce 
c/ obecne polozenie Zwiqzku Harcerstwa polskiego poza 

granicarni Kraju 
d/ obecna sytuacja Harcerstwa w Polsce 

METODY 
1. 	PSYCHOLOGIA: 

al rozw6j psychiczny mlodziezy
bl psycholog:i.a grupy i sztuka przewodzenia 
c/ koedukacja i zagadnienia p!ciowe
dl psychologia gry. 

2. 	KSZTA£CENIE CHARAKTERU: 

a/ sposoby ksztalcenia charakteru 

hi 	temperament 
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3. 


4. 

5. 

ORGANIZACJA 
1. 

2. 

PROGRAMY: 


c/ praca, sport, higiena 
d/ praca nad sob q 
e/ nasze zalety i wady narodowe. 
METODYKA PRACY: 
a/ ruch zuchowy 
b/ harcownicy 
c/ w~drownicy 
d/ starsze harcerstwo 
e/ system zast~powy 
f/ prowadzenie gier i zabaw 
g/ przeprowadzanie pr6b na stopnie
hi przeprowadzanie pr6b na sprawnosci. 
TECHNlKA HARCERSKA: 
a/ pionierka
bl terenoznawstwo 
cl lqcznosc 
d/ samarytanka 
e/ wychowanie fizyczne i musztra. 
SPECJALIZACJA: 
a/ zeglarstwo
bl taternictwo 
c/ szybownictwo 
d/ kr6tkofalarstwo 
e/ lucznictwo i strzelectwo 
f/ foto i kinematyka. 

PODSTAWY PRAWNE Z.H.P. 
STATUT Z.H.P. - REGULAMIN GL6~mY 
ZBI6R REGULAMINOW ORGANIZACJI HARCERZY: 
a/ Druzyny 
b/ Szczepu 
c/ Hufca 
d/ Chora,gwi 
e/ W~drownik6w i Szczebli W~drowniczych 
f/ Stopni - Programu Pr6b Harcerskich 
g/ Stopni - Programu Pr6b, Ksztalcenia Starszyzny
hi Starszyzny Organizacji Harcerzy i G16wnej Kwatery Har

cerzy 
il Mundurowy 
jl Musztry 
k/ Sprawnosci 
1/ K61 Przyjaci61 Harcerstwa 
rn/ Starszego Harcerstwa 

ORGANIZACJA PRACY 
a/ Organizacja pracy, administracja i gospodarka w groma

dzie i druzynie 
h/ organizacja pracy, administracja i gospodarka na koloni 

i obozie 
c/ organizacja wycieczki, zjazdu, konferencji, odprawy
dl organizacja i praca K.P.H. 
e/ organizacja zaj~c klubowych. 

a/ programy zbi6rek 
b/
cl 

wycieczek 
pracy zast~pu 

a/ II 9'rorn~dy 

e/ 
f/
gl
hi 

" 
" 
II 

" 

druzyny harcerzy 
druZyny w~drownik6w 
hufca 
kolonii zuchowej 

if It " obozu harcerskiego 
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j / teclmika prcmadzenia cgnisk i kominkew 
k/" "zebra'~ publicznych. 

VIT. BmLIOGRAFIA HARCERSKA 

zuchy - wydawnictwo G.K.H. 

Harcamicy, cz~sc I - wydawnicn.o G.K.H. 

Harcownicy, cZQse II - wydawnictwo G.K.H. 

Harcc:Mn.icy, cz~se III - wydawnicn.o G.K.H. 

H~ownicy - wydawnictwo G.K.H. 

Instruktorzy - wydawnictwo G. K .H. 

Administracja Harcerska - wydawnictwo G.K.H. 

zasady OoozCMaI1ia - wydawnictwo G. K. H. 

Ksia.zka Wodza ZucheSw - A.I\a.m.ir..ski 

Krng Rady - A.KamiIlski 

W Grornadzie Zuch6w - I. Zwolakowska 

KsiESa EarceSw - M.K. 

o Metoozie Harcerskiej i jej StosCManiu - E.Grode=ka 
Wskazewki dla SkautmiStrzON - Baden Pc:well 
Skauting dla Chlopc6w - Baden Powell 
Krcg Starszoharcerski - T.Piskorski 
Zagadnienia Pedagogiczne - l1:n ks. F. Bednarski 
vlychowanie MlodzieZy I:X:>rasta j qcej - l1:n ks. F.Bednarski 
Jak Pracujq W~wniCY - B.Pancewicz 
Szare SzerSJi - J • Rossnan 
Gaw~y z Druiynowym - H.Glass 
Praktyczne Wskaz6wki do Pracy nad Sobq - B • Pancewicz 
Rozwazania - .st.Kasznica 

vrn. SPOSOB PRZEPROW ADZANIA PROB INSTRUKTORSKICH 

Proby instruktorskie odbywajq si~ przed Kornisjq na: 
P r z e w 0 d n i k a - przy Kanen:izie Chorqgwi 
Pod h arc rn i 5 t r z a - przy Kamendzie Chorqgwi lub G.K.H. 
H arc rn i 5 t r z a - przy G.K.H. 

Komisj~ na PrzSoJOdnika mianuje Kamerrlant Chorcswi. 

KomisjE'! na Podharcrnistrza i Harcmistrza rnianuje Naczelnik Harcerzy. 

Kanisja na Haranistrza dziala w siedzibie G.K.H., przewodniczapyrn Kanisji jest czlo
nek G.K.H. 

W sklad Kanisji na Harcrnistrza wchodzi po dw6ch haranistrzeSw z kazdej Chorqgwi, przed
stawicnych NaczelnL~i na wniosek Kornendanta Chorqgwi, oraz z urzsCu Komendant cr.o
ragwi. 

POOBA NA PRZEWJDNIFA I PODHAEOlISTRZA. - KCMISJA CHORlpITANA I1JB G. K.H. 
Pr6ba winna si~ OObye w fOrmie zada-i. praktycznych, prac pisE!Tlr1¥ch i rozrrowy Kanisji 

z karrlydatem. 
Zadanie praktyczne p:JWinno bye wykonane w obecnosci przynajrnniej jednSJo czlonka 

Komisji, lub instruktora, upowaznionSJo przez Komisj~ i potwierdzone przez Referenta 
Ksztal~a starszyzny. 

lbzrrowa, przynajrnniej dw6ch czlonk6w Kanisji z kandydatan, r;:owinna bye przepro.va
dzona dwukrotnie przy rozpocz~ciu prOby i na zakonczenie pr6by. 

Obecnose karrlydat6w na ChoragwiaI¥U kursie-obozie /min.irnl.lrn 7 dni/ jest warunkiem 
zasadniczym., 
PRJBA NA HA.RQ.1ISTRZA - KOMISJA G.K.H. 

PrOba na Harcrnistrza p::>winna odbye si~ w formie zada'l praktycznych, prac pisernrwch, 
sprav..ozctan z W'j'konanej pracy oraz rozrrowy czlonkeSw Kanisji dzialajqcej na terenie 
r:oszczSJolnych Choragwi z kandydatem. 

Zadania praktyczne oraz sprawozdania z wykonanych prac rnusZq bye pJtwierdzone przez 
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Kanend~ Chorqgwi i Referenta Kszta3:cenia StarszyzI1¥. 
Prace pisanne 8wiatowego kursu koresp:mdencyjnego G.K.H. P.U.lSZq bye odesiane do 

G.K.H. w p:xlanym terminie. 
Obecnose kandydata na Swiatowym kursie-obozie /minimum 7 dni/ jest warunkian zasad

niczym przy mianowaniu. 

ZAVf:ZNIKI IX) WNIOSI<OW 

Whioski 0 mianowanie P R Z E W 0 D N I K A sporzqdza przewodniczqcy Kamisji i prze
sy3:a Kornendantowi Chorqgwi. Pawirln¥ one zawierac: 

a/ protok63: proby 
bl opini~ prze3:ozonego, oraz inne za3:qczniki wed3:ug uznania Komendanta Chorqgwi. 

Wnioski 0 mianowanie przes3:ane do G. K.H. musZq zawierae na: 
PODHARCMISTRZA HARCMISTRZA 
al w3:asnor~cznie napisany Zyciorys a/ w3:asnor~cznie napisany zyciorys 
bl wykaz s3:uZby bl wykaz s3:uZby harcerskiej od daty miane
c/ protok63: pr6by :aowania podharanistrzero 
d/ zobawiqzanie cz3:onka sztarszyzny cl protoko3: preSby 
e/ opini~ prze3:ozonego • dl opini~ prze3:ozonego. 
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PROTOK6L PR6BY , 
NA STOPIEN PRZEWODNIK;~ 

ZE S1'ECJALN)~CIA. ZUQ!CMA" 

ZGLOSZENIE 

Imie i nazwisko ............................. Data urodzenia ......................... . 
Miej see urcx:lzenia ...•........•....•..•••••••. V\lyz IJa.nie •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stopien rolodzieZowy i data przyznania ••.••...•••.• Data wstqpienia do ZHP .•...••.•.•.... 

V\lyksztalcenie /szkola/ ....•.......•••.•.••..... Data zlozenia przyrzeczenia •..•...•..... 


Drzydzial •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• F'tlrlk.cja •••••••..••.••••••••••••.••••••.. , 

,dzial w pracy spolecznej poza harcerstwern ...••••••.•.••..•.....•.....••.•••.•...••.....• 

ilizial w klrrsach .......•.•..•...•....••.•..••.•••••••......••.•••.••••••.•....••..•...... 

Adres .................................................................................... 
Data · .......................... . 

p:xJpis kandydata , 
DOPUSZCZENIE DO PROBY 

Stwierdzam wypelnienie warunk6N dopuszczenia do pr6by na s topieri PRZE.W)DNlKA 

Data .....•..•.. ·.......................... . 
HufCCMy 

piecz~ 

[)()'P\lSZCzam Drul1a. ••••••••• •••••••••••••••••• do pr6by na stopieri PRZEWJDNIKA 

Da.ta ••••••••••• 	 · .......................... . 

Kareriiant Chorqgwi 

I 	 piecze,6PROBA 

wy s z c z e g 6 1 n i e n i e 


l. 	UIne poprowadzic kominek zuchowy i trzy rodzaje 

zbiorek: cx:lerwane, cyklowe i obrzroowe. 

uy.ozv ich procrram. 


2. 	Zna regu1aminy zuchawe: gwiazdek, sprawnosci, 

oznak i !11l..ll1d.uru 


3. 	Umie przeprowadzic z zuchami: 5 ta:r'icav zucho
wych, zaspiewa~ 5 piosenek zuchowych. Zna 

15 r6znego typu gier, zalB.w 1ub ewicze-r< 

?Uch(JWVcch 


4. 	PrzEristawi przez siebie wykonanvch kilka' 

przedmiotcW z zakresu ma.-j sterkowania zuchovJego 


3. 	2na ]eanq z ksiqzek TRYLCX;II ZUCIIG\ID: KsiqiKa 

hooza Zucho..v, W Kregu Rady, Antek CWaniak. Zna 

SKAI!l'ING DIA CHIDPCDW. Czyta tiNa Tropie" oraz 

rnateriaiy opracowane przez GKH. 


6. 	Dmie zna1e7.c materialy w 1iteraturze zuchCNiej: 

sprawnosci zuchowe tSYkle, Riosenki i ta"<ce zuchowe. 


7. 	Opracu j e i przedstawi pOlroczny program pracy 

grorrady. 


8. 	opracuje i przerlstawi program tygcxtniowe] ko1oIlll 

zuchw. 


9. 	Zna histori~ Skautingu i Zwiq~~ Harcer~twa 


Polskiecro. 
 ..
Stwierd:z;am.i pomyslnQ o:lbYC1"" prt')hy - podP1SY ~<OffilSl1 

1. 	 . ......•.••..•.••................ 4. . .•.•.•....••...•..........• 

2. 	 5. . ••......................... 

3. 	. ............................... . 6. . .•......................... 


Opinia Hufcowego: 



PROTOK6L PROBY ,
NA STOP lEN PRZEWODNIKA 

ZE SPECJAIN:lSCL\ lli\RCERZY / HARCERZY wtnRCWNIKCw 

Z G LOS ZEN I E 
.Irni~ i rE.W'isko ••.....•..•.•.................Da. 'ta -urcx1zeIua .............•.•....•......•. 


tv1ie j see l.lrCd.ZeI1i.a ••••••••••••••••••••••••••• vl1'zrla.l1i e ••••.••••.••.•••••••••••••.•••••••. 

Stopier. mlodziezawy i data przyznania ••..•••••• Data wstqpienia do ZHP ....••••..•.•••... 

WyJ~ztalcenie / szkola I .................... Data zlozenia przyrzeczenia••••.•.••••..•... 

Przy-dziai ..........•........................ Furlk.cja ...............•...............'..... 
lkizial w pracy spolecznej p:>za harcerstwe..'l1 ............................................ 

Ud.zia3:::. w kt.lrsa.cil .••...•...•......•.......••.......•........•.............••......•....... 


Adres ................................................................................... 
Data ...... . .... . . .. . . . .......................... 

p:>dpis kandydata 
D 0 PUS Z C ZEN lED 0 PRO

f 

B Y 

Stwierdzam wypelnienie warunk6w c10puszczenia do pr6by na stopie~ PRZEWJDNIKA 
Da'ta . • • • . • • • • • • • • • • • • • 	 • •••••••••••••••••••••...• 

Hufcowy 
pieczeC 

DOpuszczam Druha ......................... do pr6by na stopien PRZThDDNIKA 


Dat:a ••••••••••••••••• . ........................ . 

Kcrnendant Chorqgwi 

pieczeC 
, 

PIDBA-


Wyszczeg61nienie Data Ocena Podpis 


l. 	Urnie zoig-anizowac prace w dru±ynie 

2. 	 Opracuje roczny program pracy w druZynie 

3. 	 Zna prawa i otowiqzki druZynowego, oraz rejUlarnin 

druzyny, pnSb stopni i sprawnosci harcerskich 


4. 	 Ro:zurnie rol~ systerru zastep<::Mego i umie go 

zastosowac w pracy w druZynie 


" 
5. 	 Przeprowadzi wedlug wlasnego planu zbi6rk~ 


clruiyny, wycieczk~ z grq p:>lowq 


6. 	 Umie prowadzic ksiE8]?WOsc i admi.nistracj~ 


druiyny oraz sporzqdzac odIX'WiErlnie rap:>rty 

okresowe 


7. 	 Zm fOdstawowe podr~zniki harcerskie: Skauting 

dla chlopc6N,Mloda DruZyna, Drogowskaz Harcerski, 

Gawedy z DruZynowym,czyta "Na Tropie" oraz mate
riaiy opracowane przez GKH 


8. 	 Zm organizacje, ZHP poza granicami Y-raju 

9. 	 Zm historie Skautingu i Zwiqzku Harcers t:wa. 

polskiego 


Stwierdzamy porny~lne odbycie preSby - Podpisy Komisj i 
1. . ......................... . 4. • •••••••••••••••••••••••• 

2. 	 5. . .......•........•..•.... 

3. 	 6. . ..•..................... 


Cpinia HufCCMEgO: 



PROTOKO£ PR6BY 

NA STOPIEN HARCMISTRZA / PODHAR01ISTRZA 

ZG!.OSZENIE 

.................... [)a,ta 'llrOdz. • • • • • . • •• Tirjzn.....Imi~ i nazwisko 

.. . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... Wyksztalcenie ...............Miejsce urodzenia 
Zaw6d .......................Stepien rnlodzieZowy i data przyznania 
Data wstqpienia do Z.H.P.Stopie.r1 starszyzny i data przyznania 


Przydzial sluZbowy . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . Funkcja ......................... 

Udzial w pracy spJlecznej p:>za harcerstwem •••••• . . . . . .. . . . . .. . . . .. . ... . .. . . ... . . 

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

Udzial w kursach ................................................................... 

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


...................... ..................................................... . 
Adres 

Data · ...................... . ........................ . 
Podpis kandydata 

, 
DOPUSZCZENIE DO PROBY 

Stwierdzarn wypelnienie warunk6w dopuszczenia do prCiby na stopien 

PODHAROITSTRZA I HARCMISTRZA 
................................. 

Referent Ksztalcenia / 


[)a.t:a. • •••••••••••••••••••••• Komendant Chorqgwi 


piecz~ 

Ibpuszczarn Druha .......................... 

do pr&y na stopieri PIDHAR<J1ISTRZA I HARCMISTRZA 


... ................................
Data . . .... . .. . . ... . ... . . . .. 
Kanerrlant Chorclgwi / 
Naczelnik Harcerzy 

Dzialy: Data Ocena i nazwisko oraz adresImi~ 
~zaminujqc8g0- czi:onka Komisji 

1. vlychONaIlle 

2. Metody 

3. organizacja 

4. programy 

5. Bibliografia 

6. Praca pisemna 
, ..Stwierdzamy p:::lI'l¥slne odbycle pr6by.. PodPlSY KaruS]l 

1. ·............................ . 
 4. ·................................... . 

2. · ................................ . 5. · ................................... . 

3. · ................................ . 6 ·................... . .. . . . ... . . . . . ... 


http:Stopie.r1


PROTOK6L 


NA STOP lEN INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ 

I:rtti.Ei i I1a.ZW'i.sko •••••••••••••••••••••••••••••••••• Da.ta tJ.rCXl.zenia •••••••••••••••••••• 
., urod . 	 .

.Mi.eJsee ZeIlla •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ZI1.aIl.ie •••••••••••••••••••••••••• 

Przydzia.l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Data wst<;pienia do ZHP ••••••••••••• 
l1c:J.z ial w klll::"sadl ••••••••••••••••••••••••••••••••• E\.J.rlkcja •••••••••••••••••••••••••• • 

.. . . . ... . .. . ..... . .. . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 
Adres ................................................................................. 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Telef'on: ••••..••••••••••••••••••... 

Data •••••••••••••••••••• ·................................. . 

podpis kaIrlydatki 

,
OOPUSZCZENIE 00 PIDBY 

Stwierdzam wypelnienie warunk6w OoPJ.Szczenia do pr6by na stepien instruktorki zuchowej 

Data. •••••••••••••••••••• 	 · ................................. . 

piecz~c 

Dopuszczam ~ •••..••••••••••••••••••••••• do prOby na stopieti instruktorki zuch.cMej. 

Data ·.................. . 	 ·................................. . 

Kanen:Jant Chorc.gwi 

piecz~c 

wyszczeg61nienie 	 Data Ocena Podpis 
1. 	Opracuje roczny program pracy w ';l- I"'~e. 

2. 	Opracuje program dwutygOOniowej Kolonii zuchowe. 

3. 	Unie zorganizowac: pra~ w granadzie. Zna gry, zaba
wy, majsterkowanie, tance, oraz piosenki zuchowe. 

4. 	Zna prawa i ol:x7.vi.qzki wodza zuch6w oraz regulaminy 
gwiazdek, sprawnosci, cdznak. i ImlIldurku zuchowego. 

5. 	Unie prowadzic kaninek zuchowy i trzy rcrlzaje zbi6rek: 
cderwane, cyklowe i obrz~owe. UloZy ich program. 

6. 	Unie prowadzic ksi~owosc i administracj~ granady. 
Ksi~ Granady, Kro~ Granady, Ksi~ KascMq i In
wentarzowq. Unie sJ;X>rzapzac cdp:::Miednie raporty okre
sowe. 

7. 	Zna J:X)dstawowe rx:xJr~czniki z dzialu zu.ch.a.vego: Zuchy, 
Ksia.Zka Wodza Zuci1a..r, W KrE8U Rady, Antek Q.laniak. 
Wymieni inne pozycje biblioteczki Wodza, oraz materia
lit opracx:7Nane przez GKH. 

8. 	Zna organi.zacj~ ZHP poza granicami Kraju. 

Stwierdzamy p::myslne odbycie pr6.by - FOClPisy Kanisji 

1- · .................................. . 4. • •.••••.••••••.••••••...••••••..•• 

2. 	 · .................................. . 5. ·..... '........................... . 

6. 	 • •••••••••••••••••••.•••.••••.••••3. 	· .................................. . 


Opinia Hufccwego: 

http:ZI1.aIl.ie
http:I:rtti.Ei


Z.H.P 

ChoragiSY Harcerzy 


. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 	 Da.ta ••••••••••• 

Naczelnik Harcerzy 

Londyn 

WNIOSEK 

o MIANOWANIE CZ~ONKA STARSZYZNY 

Na 	J:XX3.stawie wype3::nienia warunk6;.; okreslonyc:h: 

1. 	Regulaminen G3::6wnym Z.H.P. 

2. 	Regulaminen Starszyzny Organizacji Harcerzy 

3. 	Regulaminem Kszta3::cenia Starszyzny 

stawiam wniosek 0 rniarowanie 

Drlll1a .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••• 

PODHARCMISTRZEM 

Za3::qczam: 

1. 	W3::asIDr~cznie napisany zyciorys 

2. 	~z s3::uZby harcerskiej 

3. 	Protok63:: preSby z ocenq kon1isj i 

4. 	ZoI:x:wia.zanie cz3::onka starszyzny /p:Jdpisane/ 

5. 	Opinia prze3::ozonego /Kcrnendanta Chorqgwi/ 

Kornendant Chorqgwi Harcerzy 



Z.H.P. 
Chorqgiew Harcerzy 

. .... . . . . . . . . . . ... . .. 	 Data .•.•...•.•. 

Naczelnik Harcerzy 

Londyn 

W N I 0 S E K 

o M I A NOW A N I E C Z LON K A S TAR S Z Y Z N Y 

Na 	 podstawie wypelnienia warunk6w okreslonych: 

1. 	Regulaminern Gl6wnym Z.H.P. 

2. 	 Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy 

3. 	Regulaminern Ksztalcenia Starszyzny 

stawiam wniosek 0 mianowanie 

Druha ..........••.•.....•••..•••....••....••.••..••••..........•.•. 


H ARC MIS T R Z E M 

Zalqczarn: 

1. 	Wlasnor~cznie napisany zyciorys 

2. 	Wykaz sluzby z ocenq komisji 

4. 	 Zobowiqzanie czlonka starszyzny /podpisane/ 

5. 	Opinia przelozonego /Komendanta Chorqgwi! 

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

Komendant Chorqgwi Harcerzy 


