
HARCERZ  RZECZYPOSPOLITEJ 
 
 
A. WARUNKI  DOPUSZCZENIA DO PRÓBY. 

 Do próby na stopień harcerza Rzeczypospolitej maże być dopuszczony harcerz, który odpowiada 
następującym warunkom: 
a. Ukończył lat 18. 
b. Ma 12 miesięcy służby w stopniu Harcerza Orlego. 
c. Swoim zachowaniem okazał, że żyje zgodnie z Prawem Harcerskim. 
d. Brał udział w zbiórkach i pracach harcerskich, całodziennych lub dłuższych wycieczkach, 

oraz w trzech obozach stałych lub wędrownych, od przyznania stopnia harcerza orlego. 
e. Wpłaca punktualnie opłaty organizacyjne - składki. 
f. Posiada mundur harcerski i kompletną wyprawę osobistą, wycieczkową i obozową, oraz 

wypełnioną książeczkę służbową. 
g. Przyczynia się do utrzymania mowy polskiej wśród Polaków, czyta książki i pisma polskie 

oraz posiada własną biblioteczkę polską. 
h. Czyta "Na Tropie" i inne pisma i książki harcerskie. 
i. Prowadzi dzienniczek harcerski. 
j. Zdobył 5 sprawności wędrowniczych. 
k. Posiada sprawność "Obrońcy Praw Polski" albo "Obrońcy kultury Polskiej”. 

 
B. PROGRAN PRÓBY 

Starający się a stopień harcerza Rzeczypospolitej wykaże, iż posiada następujące wiadomości i 
umiejętności: 

 
1. Wychowanie harcerskie. Znajomość Harcerstwa.  

• Powie gawędę na wskazany temat z Prawa Harcerskiego. 
• Zna organizację Z.H.P. poza granicami Polski. 
• Orientuje się w sytuacji Harcerstwa w Polsce. 
• Orientuje się ogólnie w międzynarodowej organizacji skautowej. 
• Zna historię Harcerstwa i zarys historii Skautingu. 
• Orientuje się w bibliografii harcerskiej: wskaże podręczniki, materiały i instrukcje do 

poszczególnych działów. 
• Rozumie zasadnicze różnice metodyczne i organizacyjne pracy wychowawczej skrzatów, 

zuchów, harcerzy i wędrowników. 
 
2. Wychowanie religijne - Służba Bogu. 

• Zna ogólnie organizację Kościoła Katolickiego. 
• Wyjaśni chrześcijański pogląd na życie małżeństwa i rodziny. 
• Wyjaśni chrześcijańskie zasady sprawiedliwości społecznej. 

 



3. Wychowanie narodowe - Służba Polsce. 

• Wie co to był układ w Jałcie i dlaczego Polacy go nie uznali. 
• Orientuje się w obecnej sytuacji politycznej Polski i innych krajów Europy środkowo-

wschodniej, oraz orientuje się ogólnie w międzynarodowej sytuacji politycznej. 
• Zna działalność organizacji polskich na emigracji. 
• Wie jak może służyć sprawie polskiej społeczności w kraju zamieszkania. 
• Umie porównać geografię polityczną i gospodarczą Polski z geografią polityczną i 

gospodarczą kraju zamieszkania. 
• Orientuje się w zagadnieniach ziem odzyskanych i utraconych. 
• Umie krótko scharakteryzować poszczególne okresy historii Polski: epoka budowy państwa, 

epoka mocarstwowa, epoka upadku, epoka porozbiorowa i epoka od pierwszej wojny 
światowej. 

• Zna polskich przedstawicieli literatury, malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki i nauki, ich 
ważniejsze dzieła i wkład do kultury świata. 

• Zna polskie obrzędy, zwyczaje ludowe i zwyczaje towarzyskie. 
 
4. Służba społeczna. 

• Wykaże iż umie rozsądnie gospodarować zaoszczędzonymi pieniędzmi i żyje według 
budżetu. 

• Umie sporządzić preliminarz budżetowy roczny, drużyny lub obozu. 
• Przedstawi projekt akcji społecznej drużyny. 
• Zna polskie zasady obradowania oraz umie sporządzić protokół z zebrania. 
• Zna podstawowe zasady systemu demokratycznego. 
• Wie jakie są główne ruchy polityczne. 
• Wie jakie polskie organizacje polityczne i społeczne działają w Kraju i na emigracji. 
• Rozumie rolę związków zawodowych i orientuje się w ich działaniu i znaczeniu. 
• Zna działanie organizmu ludzkiego. 
• Wie jak udzielić pierwszą pomocy, przed przybyciem lekarza w nagłych wypadkach. 
• Zna zasady walki z chorobami zakaźnymi i rozumie ich niebezpieczeństwo. 
• Rozumie potrzebę walki z alkoholizmem i innymi szkodliwymi nałogami. 
• Zna system ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania. 
• Orientuje się w psychologicznych okresach człowieka. 

 
5. Wychowanie fizyczne. 

• Wykona ćwiczenia gimnastyczne według ułożonego przez siebie toku i przeprowadzi je z 
zespołem. 

• Biega. 
• Skoczy w dal. 
• Skoczy wzwyż. 
• Pchnie kulą. 
• Umie sprawnie brać udział i sędziować w grach zespołowych / sportowych. 
• Umie prowadzić zabawy i gry ruchowe. 
• Przepłynie stylem dowolnym podaną odległość. 
• Zorganizuje kąpiel zastępu lub drużyny, stosując wszystkie środki bezpieczeństwa. 
• Orientuje się w organizacji zawodów i rozgrywek sportowych, oraz zna zasady bezpieczeństwa w 

sporcie. 



6. Wycieczki - Obozy - Wędrówki. 

• Umie przygotować wyprawę na obóz stały i wędrowny. 
• Opracuje na podstawie przewodnika krajoznawczego i poprowadzi całodzienną lub dłuższą 

wycieczkę krajoznawczą oraz napisze z niej sprawozdanie. 
• Przejdzie w dobrej formie w ciągu 1 dnia 20-24 km. z obciążeniem. 
• Wybierze dobre miejsce na biwak lub obóz w terenie i pokieruje jego rozbijaniem i 

zwijaniem. 
• Wyjaśni zasady stylu puszczańskiego i wykona parę ozdób puszczańskich. 
• Umie posługiwać się w terenie mapami w różnych podziałkach. 
• Zna różne sposoby rysowania szkiców. 
• Umie zaprojektować i wykonać pionierskie urządzenia obozowe oraz umie pokierować ich 

wykonaniem. 
• Umie pokierować, zgodnie z zasadami higieny, żywieniem obozu lub kolonii, oczyszczeniem 

wody, usuwaniem odpadków i nieczystości. 
• Umie posługiwać się książką kucharską. 
• We wszystkich czynnościach w terenie wykaże, że umie szanować i obserwować przyrodę. 
• Wyjaśni cel prowadzenia parków narodowych. 
• Orientuje się w organizowaniu wypraw za granicę z uwzględnieniem przepisów 

obowiązujących w danym kraju / ubezpieczeń transportu, higieny itp./. 
 
7.  Harce  

• Zna zasady ubezpieczenia w marszu i na postoju. 
• Umie zorganizować punkt obserwacyjny. 
• Zna ogólne zasady łączności. 
• Zna różne środki łączności i umie posługiwać się nimi w terenie. 
• Umie prowadzić gry terenowe z zastępem lub drużyną z zastosowaniem terenoznawstwa i 

przyrodoznawstwa, łączności, obserwacji, maskowania i podchodzenia. 
• Umie organizować biegi harcerskie.  


