
ZŁOTY WILCZEK. 

1) Warunki dopuszczenia do próby. 
a. Posiada stopień instruktorski, np. Przewodnik lub Instruktorka 

Zuchowa. 

b. Posiada Srebrnego Wilczka i prowadzi lub prowadził gromadę 

zuchów. 

c. Pracuje w gromadzie 7 lat. 

d. Pełni funkcje w komendzie hufca lub wyższą. 

e. Napisał cykl sprawnościowy. 

f. Brał udział w kilku koloniach z funkcją komendanta na 

przynajmniej jednej. 

g. Zdobył pięć sprawności III szczebla. 

h. Prowadził zajęcia na kursach kształceniowych hufca i chorągwi. 

i. Prowadził zajęcia na zjazdach chorągwi np. Sobieradek.  

Program próby. 

• Wizytacja przez Referenta Zuchów zbiórki gromady 

prowadzonej przez kandydata, także sugerowana wizytacja 

akcji, w której gromada kandydata bierze udział. 

• Wykaże wkład w prace zuchową w hufcu. 

• Wykaże udział i wkład w kursach kształceniowych chorągwi. 

• Wykaże udział i wkład w zjazdach chorągwi np. Sobieradek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Komenda Chorągwi Harcerzy w............................................ 
Referat Wędrowników 

 
(wzór) 

 

      

  PROTOKÓŁ WIZYTY na ZŁOTEGO WILCZKA  
 Druh: ............................................................................................................  
 Data urodzenia ..................................... Stopień: ....................................  
 Przydział służbowy ..................................... Funkcja......................................  
 Sprawności wędrownicze:(min 5) ............................................................................. 

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

 Pełnił funkcje:    
 a. Drużynowy gromady   
 Data: .............................. Miejscowość: .............................................  
 Data: .............................. Miejscowość: .............................................  
 b. Komendant kolonii – min 2    
 Data: ……………………. Miejscowość: ………………………………..  
 Data: .............................. Miejscowość: .............................................  
 c.       ………………………………….. w Komendzie Hufca   
 Data: .................................. Hufiec ................................................  
  

   
 

 Stwierdzam spełnienie warunków i dopuszczam do próby na ZŁOTEGO WILCZKA 
 

 

 Data: .......................                                          ...........................................  
 PRÓBA Podpis dopuszczającego  
 L.p. Wymagania Ocena Podpis 

i data 
 

 1. Posiada stopień instruktorski – pwd lub in. Zuch.    

 2. Pracuje w gromadzie zuchów przez 7 lat    

 3. Pełni funkcje w komendzie hufca lub wyższą    

 4. Napisał cykl sprawnościowy    

 5. Brał udział w kilku koloniach z funkcją 
komendanta na przynajmniej jednej. 

   

 6. Prowadził zajęcia na kursach hufca i chorągwi    

 6. Prowadził zajęcia w zjazdach chorągwi    

      
 Data rozpoczęcia próby: ...................................    
 Data wizyty/zakończenia próby: ..................................    
      

 Do: KOMENDANTA CHORĄGWI HARCERZY .............................................  
  Na podstawie odbytej próby i przedłożonej dokumentacji wędrówek 

stawiam wniosek o przyznanie 
 
druhowi: .................................................................ZŁOTEGO WILCZKA 
 
Data: …………........................................................................................ 

Podpis Przewodniczącego Komisji 

 

 


