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          Prawo i przyrzeczenie harcerskie 
 
W kolejnym numerze naszej publikacji, po krótkiej przerwie, niezaleŜnej od członków 

Komisji Historycznej opracowujących treść wydawanych tekstów, wrócimy do historii har-
cerstwa  i waŜnych dla niej szczegółów działania. 

Jak kaŜda organizacja, tak i Związek Harcerstwa Polskiego, w swoich zamierzeniach  
i działalności, kieruje się odpowiednimi przepisami i regulaminami. Podstawą funkcjonowa-
nia ZHP, organizacji wychowującej dzieci i młodzieŜ, jest treść przepisów, które ustalają spo-
sób zachowań młodych ludzi, którzy chcą być członkami Związku i godnie ten Związek re-
prezentować. Te przepisy, zawierające treść wskazówek kierujących postępowanie harcerek  
i harcerzy, jest Prawo Harcerskie. 

Nad jego redakcją trwały wciąŜ dyskusje i wymiany poglądów, a ludzie odpowiedzialni 
za wychowanie członków Związku Harcerstwa Polskiego, wielokrotnie w ciągu minionego 
stulecia dokonywali zmian i poprawek, zarówno w treści punktów Prawa, jak i w treści roty 
Przyrzeczenia Harcerskiego, którą powtarza z pełną świadomością nowy członek organizacji 
wstępujący do harcerstwa. 

Pragniemy przedstawić, jak to wyglądało na przestrzeni dziesięcioleci składających się 
na stuletnią historię ZHP. 

PoniewaŜ polskie harcerstwo – jak wiemy - wywodzi się z angielskiego skautingu,  
a pierwsi naśladowcy wychowanków brytyjskiego generała Baden Powella w naszej ojczyź-
nie, równieŜ nazywali się skautami, rozpoczniemy naszą prezentację od prawa i ślubowania 
pierwszych polskich skautów. 
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Roty Przyrzeczenia Harcerskiego i redakcje Prawa Harcerskiego 

Roty Przyrzeczenia Harcerskiego i redakcja Prawa Harcerskiego obowiązujące na mocy 
podjętych przez władze harcerskie uchwał, decyzji, instrukcji w latach 1914 – 1995 
 

Ślubowanie Skautowe (1911) 

Ślubuję: 
1. wierność ojczyźnie, 
2. gotowość w kaŜdej chwili niesienie pomocy innym, 
3. posłuszeństwo Prawu Skautowemu. 

 
Prawo Skautowe (1911) 

1. Na słowie skauta moŜna polegać jak na Zawiszy. 
2. Skaut jest wierny Ojczyźnie (…). 
3. Skaut jest obowiązany być poŜytecznym i pomagać innym. 
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem kaŜdego innego skauta. 
5. Skaut jest rycerski (…). 
6. Skaut jest przyjacielem zwierząt. 
7. Skaut jest karny i posłuszny (…). 
8. Skaut śmieje się i gwiŜdŜe w najcięŜszym nawet połoŜeniu. 
9. Skaut jest oszczędny. 

 

Przyrzeczenie Skautowe (1 marca 1914) 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Bogu i Ojczyźnie; 
nieść chętną pomoc bliźnim; być posłusznym (posłuszną) prawu skautowemu. 
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Pierwsza oficjalna redakcja Przyrzeczenia Skautowego. 

Prawo Skautowe (1 marca 1914) 

1. Na słowie skauta polegaj jak na Zawiszy. 
2. Skaut słuŜy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki. 
3. Skaut jest poŜyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4. Skaut w kaŜdym widzi  bliźniego, a za brata uwaŜa kaŜdego innego skauta. 
5. Skaut postępuje po rycersku. 
6. Skaut miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Skaut jest karny, posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełoŜonym. 
8. Skaut jest zawsze pogodny. 
9. Skaut jest oszczędny i ofiarny.  
10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów  

alkoholowych. 
 

Punkty Prawa Skautowego, a w następnych latach – Prawa Harcerskiego, są odzwierciedle-
niem harcerskich obowiązków, sposobów zachowania członków organizacji i ich wszech-
stronnej działalności. Według tych wskazań kaŜdy harcerz i harcerka postępuje i stara się być 
im wiernym, niezaleŜnie od czasu i zmian, jakie wprowadzano w róŜnych okresach. 

 
 

Przyrzeczenie Harcerskie (10 sierpnia 1919) 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

Prawo Harcerskie(1919) 

1. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
2. Harcerz słuŜy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki. 
3. Harcerz jest poŜyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4. Harcerz w kaŜdym widzi bliźniego, a za brata uwaŜa kaŜdego innego harcerza. 
5. Harcerz postępuje po rycersku. 
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6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznawać. 
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełoŜonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.  
10 Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów  

alkoholowych. 

Przyrzeczenie Harcerskie (1-2 kwietnia 1932) 

 Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Bogu i Polsce,  
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu 

 

Prawo Harcerskie (1932) 

1. Harcerz słuŜy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest poŜyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4. Harcerz w kaŜdym widzi bliźniego, a za brata uwaŜa kaŜdego innego harcerza. 
5. Harcerz postępuje po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełoŜonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu,  

nie pije napojów alkoholowych. 
 

Ślubowanie Szarych Szeregów (1 listopada1939) 
 

Ślubuję na Twoje ręce pełnić słuŜbę w Szarych Szeregach;  
tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów słuŜbowych 
się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą Ŝycia. 
 
          Przyrzeczenie Harcerskie, tzw. Lubelskie (5 marca1945) 
 
Przyrzekam uroczyście całym swoim Ŝyciem dąŜyć do budowy Niepodległej,  Demokratycz-
nej i Sprawiedliwej Polski, pracować dla dobra powszechnego, postępować zawsze szlachet-
nie i być posłusznym Prawu Harcerskiemu, Tak mi dopomóŜ Bóg.  
 
Prawo Harcerskie(1945) 

1. Harcerz słuŜy Polsce Demokratycznej i spełnia dla niej sumiennie swoje obowiązki. 
2. Harcerz miłuje wolność i sprawiedliwość, broni prawa do nich kaŜdego człowieka. 
3. Harcerz czci pracę, szanuje ludzi pracy i uczy się od nich. 
4. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznawać . 
5. Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa. 
6. Harcerz jest karny, opanowany i pogodny. 
7. Harcerz jest odwaŜny. 
8. Harcerz jest uczynny i ofiarny. 
9. Harcerz jest oszczędny i gospodarny. 
10. Harcerz jest szlachetny w myśli, mowie i uczynkach, 

nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych. 
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Przyrzeczenie Harcerskie (7 czerwca 1947)  

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Bogu (Dobru NajwyŜszemu)  
i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnimi być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

 
Wersja dla niewierzących: 
 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Dobru NajwyŜszemu i Polsce, nieść chętnie 
pomoc bliźnimi być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 
 

 Prawo Harcerskie (1947) 

1. Harcerz słuŜy Polsce i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest poŜyteczny, pracą buduje lepszy świat. 
4. Harcerz w kaŜdym widzi bliźniego, a za brata uwaŜa kaŜdego innego harcerza. 
5. Harcerz postępuje po rycersku, miłuje wolność i sprawiedliwość. 
6. Harcerz jest przyjacielem przyrody i stara się ją poznać. 
7. Harcerz kocha i szanuje swój dom rodzinny. 
8. Harcerz jest karny, opanowany i pogodny. 
9. Harcerz jest gospodarny, oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i czynach, 
nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami. 
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 Przyrzeczenie Harcerskie (10 marca 1957) 
 
Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Polsce Ludowej, walczyć o prawdę  
i sprawiedliwość społeczną, nieść chętnie pomoc kaŜdemu człowiekowi, być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu. 

 
Prawo Harcerskie (1957) 

1. Harcerz słuŜy Polsce i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest sprawiedliwy, w kaŜdym szanuje człowieka i staje w obronie  

krzywdzonych 
4. Harcerz jest przyjacielem tych, co zmieniają świat na lepsze, a za brata uwaŜa 

kaŜdego innego harcerza. 
5. Harcerz chętnie pomaga rodzicom, dba o dom rodzinny i szanuje starszych. 
6. Harcerz jest poŜyteczny i gospodarny, dba o dobro społeczne. 
7. Harcerz jest pracowity i wytrwały, w Ŝyciu stawia sobie wielkie cele. 
8. Harcerz jest karny i odwaŜny, z uśmiechem pokonuje trudności. 
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice. 
10. Harcerz jest szlachetny w słowach i czynach, nie pali tytoniu, nie pije napojów  

alkoholowych 
 

 
 

Przyrzeczenie Harcerskie (5 kwietnia 1964, III Walny Zjazd ZHP, 
utrzymane w mocy przez VII Zjazd w1981r.) 

 
Przyrzekam całym Ŝyciem słuŜyć Tobie, Ojczyzno, być wiernym sprawie socjalizmu, walczyć 
o pokój i szczęście ludzi, być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

 
Prawo Harcerskie (1964) 

1. Harcerz słuŜy Polsce Ludowej i dla niej sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy, jest zawsze z tymi, co walczą o wolność  

i równość ludzi. 
3. Harcerz jest sprawiedliwy i odwaŜny, śmiało broni słusznej sprawy. 
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4. Harcerz chce wiedzieć więcej niŜ wie, umieć więcej niŜ umie. 
5. Harcerz spieszy innym z pomocą, nie opuścić nikogo w potrzebie. 
6. Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą. 
7. Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom. 
8. Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne. 
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice. 
10. Harcerz chce być silny i sprawny. nie pali tytoniu, 

nie pije napojów alkoholowych. 

 
 

Przyrzeczenie Harcerskie (31marca 1989, IX/XXVI Zjazd ZHP) 
 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Polsce, chętnie pomagać kaŜdemu  
człowiekowi, być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

 
Prawo Harcerskie (1989) 

1. Harcerz słuŜy Polsce i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
2. Harcerz chce zmieniać siebie i świat na lepsze. 
3. Harcerz stara się rozumieć siebie, rozwija swoje zdolności i zamiłowania. 
4. Harcerz chce wiedzieć więcej niŜ wie, umieć więcej niŜ umie. 
5. Harcerz myśli samodzielnie i działa skutecznie. 
6. Harcerz jest uczciwy, dzielny i odpowiedzialny, moŜna na niego liczyć. 
7. Harcerz jest Ŝyczliwy, uczynny i opiekuńczy. 
8. Harcerz jest gospodarny, szanuje pracę własną i innych. 
9. Harcerz poznaje i chroni przyrodę. 
10. Harcerz dba o sprawność i zdrowie, nie ulega nałogom, nie pali tytoniu,  

nie pije napojów alkoholowych, nie próbuje narkotyków. 
 
Przyrzeczenie Harcerskie (9 grudnia 1990, XXVIII Zjazd ZHP) 
 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 
 i być posłusznym Prawu Harcerskiemu 
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lub do wyboru przez składającego Przyrzeczenie: 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Polsce, dąŜyć do Prawdy i Sprawiedliwości, 
nieść chętną pomoc bliźnimi być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

 
Prawo Harcerskie (1990) 

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające  
z Przyrzeczenia Harcerskiego. 

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest poŜyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4. Harcerz w kaŜdym widzi bliźniego, a za brata uwaŜa 

kaŜdego innego harcerza. 
5. Harcerz postępuje po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznawać. 
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom 

i wszystkim swoim przełoŜonym. 
8. Harcerz zawsze jest pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 

10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; 
nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. 

 
 
Przyrzeczenie Harcerskie (1995, Nadzwyczajny  XXX Zjazd ZHP) 
 

Mam szczerą wolę całym Ŝyciem pełnić słuŜbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłuszną /posłusznym/ Prawu Harcerskiemu. 

 
Prawo Harcerskie (1995) 

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki  
wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.  

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest poŜyteczny i niesie pomoc bliźnim. 



9 

 

4. Harcerz w kaŜdym widzi bliźniego, a za brata uwaŜa  
kaŜdego innego harcerza. 

5. Harcerz postępuje po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim przełoŜonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach;  

nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. 
 

 

 
Obecnie znowu odbywają się konferencje i seminaria instruktorskie mające na celu  

dalsze zmiany. Dotyczą one głównie roty Przyrzeczenia i 10-go punktu Prawa Harcerskiego. 
 
Ale to juŜ sprawa przyszłości. 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                  Komisja Historyczna  

                                                                                                Hufca ZHP Częstochowa 


