1

Zasady zdobywania znaków służb
załącznik nr 1 do uchwały Rady Naczelnej ZHP
nr 37/XXXII z dnia 15 czerwca 2003 r.
w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – znaki służb

ZASADY ZDOBYWANIA ZNAKÓW SŁUŻB

IDEA ZNAKÓW SŁUŻB

Znaki służb przygotowują do świadomego podjęcia stałej służby i uczą pracy
w zespole. Przez zdobywanie znaków służb wędrownik poznaje dziedziny, w których ma
możliwość pełnić służbę na rzecz organizacji i społeczeństwa.
Zdobywanie znaków służb ma być szkołą odpowiedzialności za siebie i zespół,
pokazywać, jak indywidualny wysiłek składa się na efekty pracy zespołowej, ma
wyzwalać aktywność społeczną młodych ludzi, budować postawy obywatelskie.
Zdobywanie znaku jest podjęciem służby na rzecz innych, swojego otoczenia, wspólnoty
lokalnej, regionu, kraju, społeczności międzynarodowej.
Zadania podejmowane przy zdobywaniu znaków służb przez zespół wędrowniczy mają
stworzyć pole do indywidualnego rozwoju każdego członka tego zespołu. Zadania,
których podejmuje się wędrownik w zespole zdobywającym znak służby, powinny być
zapisywane jako zadania w indywidualnych próbach na stopnie harcerskie.
PRZEPROWADZANIE PRÓB

Wybrany znak służb mogą zdobywać wędrownicy w zespole istniejącym stale
lub zorganizowanym specjalnie dla zdobywania znaku.
Przystąpienie do próby zdobycia znaku jest dobrowolne. Zespół zamierzający zdobywać
wybrany znak służby opracowuje wspólnie plan realizacji próby oparty na programie
znaków służb. Opracowując plan realizacji próby, zespół kieruje się przede wszystkim
potrzebami swojego własnego środowiska. Formułując zadania może korzystać
z propozycji zawartych w programie wybranego znaku służby. Zadania należy
formułować tak, aby polegały na podejmowaniu działań (pełnieniu służby) na rzecz
innych i swojego otoczenia, np. społeczności lokalnej, regionalnej.
Próba polega na wykonaniu zaplanowanych zadań w okresie nie dłuższym niż jeden rok.
Zamiast zadań, które okażą się niemożliwe do realizacji, zespół może wykonać inne,
zastępcze, o podobnym stopniu trudności.
Realizacje zadań zespół odnotowuje w „Karcie próby znaku służby”. Karta powinna
zawierać:
nazwę zdobywanego znaku,
imię, nazwisko kierującego zespołem,
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wykaz członków zespołu,
program próby (z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania),
czas trwania próby.
Prawo do przeprowadzania prób na znaki służb mają rady:
drużyny wędrowniczej,
drużyny wielopoziomowej,
szczepu,
kręgu instruktorskiego lub akademickiego.
Przeprowadzający próbę podejmuje decyzję o jej otwarciu po zaprezentowaniu przez
zespół planu realizacji próby. Decyzja ta jest ogłaszana w rozkazie drużynowego,
przewodniczącego kręgu lub komendanta szczepu. Przeprowadzający próbę mogą
zaproponować zespołowi zmianę niektórych zadań lub uzupełnienie programu próby
o inne ważne zadania.
Zespół zdobywający znak służby w dowolnej formie dokumentuje przebieg próby.
Po zrealizowaniu zadań lub po upływie czasu próby zespół podsumowuje swoją pracę,
dokonuje samooceny i występuje do prowadzącego próbę z wnioskiem o przyznanie
znaków służby. Zespół zdobywający znak przedstawia w tym celu dokumentację
realizacji próby.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji i po zaprezentowaniu przez zespół przebiegu
próby przeprowadzający próbę podejmuje decyzję o przyznaniu znaku. Decyzja
o zamknięciu próby i przyznaniu znaku ogłaszana jest w rozkazie i wpisana
do książeczki harcerskiej.
Zespół może wnioskować o przyznanie znaków służb tylko niektórym członkom zespołu
– jeżeli taki był wynik samooceny zespołu.
Jeżeli zespół zdobywający znak nie wykonał zaplanowanych zadań lub zrezygnował
ze zdobywania znaku, przeprowadzający próbę podejmuje decyzję o jej zamknięciu,
nie przyznając znaku.
UWAGI KOŃCOWE

Symbolem zdobycia znaku służby jest metalowa odznaka wykonana według wzorów
zatwierdzonych przez Główną Kwaterę ZHP. Każdy znak ma odrębny symbol. Odznaki
umieszcza się na mundurze zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
Szczegółowe programy znaków służb wynikają z aktualnych potrzeb programowych
Związku Harcerstwa Polskiego. Programy znaków służb są zatwierdzone przez Główną
Kwaterę ZHP i wprowadzone w życie rozkazem Naczelnika ZHP.
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