
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 wyma-

gań.
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, podej-

mowania 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 mo-

tywowania 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 wy-
branych 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 ko-

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

skiej 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.

Idea stopnia
 Określa kierunki swojego rozwoju i je realizuje. Pracuje nad własnymi słabo-

ściami, przełamując je. Przykładem osobistym świadomie i pozytywnie oddzia-
łuje na otoczenie. Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich 
potrzeby. Systematycznie stosuje służbę jako narzędzie harcerskiej pracy wy-
chowawczej. 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 środo-
wisko harcerskie. Wzmacnia tożsamość harcerstwa. 
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