
 

Nazwa Odznaki Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza ZHP (HOTK) 

 Zakres i stopnie 

Preambuła  1. Celem aktywności turystyczno-krajoznawczej potwierdzanej 

odznaką jest:  

a. popularyzacja, czyli zwiększanie świadomości społecznej w 

zakresie znawstwa przyrody, kultury materialnej i 

duchowej miejsc, regionów i krain;  

b. specjalizacja, czyli kwalifikowanie indywidualnych osiągnięć 

turystycznych oraz poznawanie kraju ojczystego, jego 

historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna 

krajobrazu i przyrody. 

Stopnie Odznaki  2. Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza posiada cztery 
stopnie: 

a. popularny; 

b. brązowy; 

c. srebrny; 

d. złoty. 

3. Stopnie Odznaki zdobywa się kolejno. 
4. Wyższy stopień HOTK można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu 

wymagań na stopień niższy Odznaki, przy czym: 
a. osiągnięcia ponad wymagania odznaki niższego stopnia 

przenoszą się na wyższy, 
b. obiekty zaliczone na niższy stopień nie mogą być zaliczane 

na wyższe stopnie. 
c. Czas zdobywania poszczególnych stopni HOTK jest 

nieograniczony. 
5. Minimum połowa wymaganych punktów musi zostać zdobyta w 

ramach działalności harcerskiej. Pozostała część dopuszczona jest do 
zaliczenia z rodzicami lub indywidualnie. 

6. Punkty na HOTK można zdobywać w czasie dowolnych wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych, pieszych (nizinnych i górskich), 
kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), 
konnych, motorowych, autokarowych i innych odbywających się na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Punkty i obiekty uzyskane podczas zdobywania HOTK mogą być 
jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki 
turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań 
zawartych w regulaminach tych odznak 

 Wymagania Odznaki w stopniu popularnym 

Wymagania 

wstępne  

1. Jest członkiem/członkinią ZHP. 

2. Uczestnictwo w zdobywaniu HOTK jest dobrowolne i odbywa się na 

własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać 

uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika 

osobom trzecim. 

Zadania do 

zrealizowania w celu 

3. Zwiedził/a określoną liczbę obiektów danego typu: 
a. park krajobrazowy –1; 



zdobycia Odznaki i 

wymagania 

szczegółowe 

 

b. rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, 
obszary ochrony ścisłej – 1;  

c. obiekty krajoznawcze (zabytki, zabytki techniki, zabytki 
architektury, dawne układy urbanistyczne, pomniki) – 7; 

d. obiekty współczesne (powstałe po II wojnie światowej) – 3; 
e. muzeum lub izba regionalna, skansen, obiekty 

archeologiczny, jaskinia, wykopalisko – 1; 
f. pomnik przyrody – 1; 
g. miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, 

miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy 
koncentracyjne i cmentarze – 2. 

4. Przebył/a pieszo* 8 km. 

 Wymagania Odznaki w stopniu brązowym 

Wymagania 

wstępne  

1. Jest członkiem/członkinią ZHP. 

2. Uczestnictwo w zdobywaniu HOTK jest dobrowolne i odbywa się na 

własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać 

uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika 

osobom trzecim. 

Zadania do 

zrealizowania w celu 

zdobycia Odznaki i 

wymagania 

szczegółowe 

 

3. Zwiedził/a określoną liczbę obiektów danego typu: 
a. park narodowy – 1; 
b. parki krajobrazowe – 2; 
c. rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, 

obszary ochrony ścisłej – 3; 
d. obiekty krajoznawcze (zabytki, zabytki techniki, zabytki 

architektury, dawne układy urbanistyczne, pomniki) – 15; 
e. obiekty współczesne (powstałe po II wojnie światowej) – 5;  
f. muzea oraz izby regionalne, skanseny, obiekty 

archeologiczne, jaskinie, wykopaliska – 3; 
g. pomniki przyrody – 3; 
h. miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, 

miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy 
koncentracyjne i cmentarze – 4. 

4. Przebył/a pieszo* 15 km. 
5. Wziął/wzięła udział w 3 imprezach turystyczno-krajoznawczych. 

 Wymagania Odznaki w stopniu srebrnym 

Wymagania 

wstępne 

1. Jest członkiem/członkinią ZHP. 

2. Uczestnictwo w zdobywaniu HOTK jest dobrowolne i odbywa się na 

własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać 

uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika 

osobom trzecim. 

 

Zadania do 

zrealizowania w celu 

zdobycia Odznaki i 

3. Zwiedził/a określoną liczbę obiektów danego typu: 

a. miasto wojewódzkie (inne niż zamieszkania) –1; 
b. parki narodowe – 2; 



wymagania 

szczegółowe 

c. parki krajobrazowe – 4; 
d. rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, 

obszary ochrony ścisłej – 5;  
e. obiekty krajoznawcze (zabytki, zabytki techniki, zabytki 

architektury, dawne układy urbanistyczne, pomniki) – 19; 
f. obiekty współczesne (powstałe po II wojnie światowej) – 8; 
g. muzea oraz izby regionalne, skanseny, obiekty 

archeologiczne, jaskinie, wykopaliska – 5; 
h. pomniki przyrody – 5; 
i. miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, 

miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy 
koncentracyjne i cmentarze – 7. 

4. Zdobył/a punkty za wycieczki i zwiedzanie również poza terenem 

macierzystej chorągwi – na obszarze przynajmniej jednej innej. 

5. Przebył/a pieszo* 25 km. 

6. Wziął/wzięła udział w 5 imprezach turystyczno-krajoznawczych. 

 Wymagania Odznaki w stopniu złotym 

Wymagania 

wstępne 

1. Jest członkiem/członkinią ZHP. 

2. Uczestnictwo w zdobywaniu HOTK jest dobrowolne i odbywa się na 

własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać 

uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika 

osobom trzecim. 

Zadania do 

zrealizowania w celu 

zdobycia Odznaki i 

wymagania 

szczegółowe 

 

1. Zwiedził/a określoną liczbę obiektów danego typu: 

a. miasta wojewódzkie inne niż zamieszkania – 3 (w tym min. 
1 spoza Kanonu Krajoznawczego Polski); 

b. parki narodowe – 4; 
c. parki krajobrazowe – 6; 
d. rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, 

obszary ochrony ścisłej – 7; 
e. obiekty krajoznawcze (zabytki, zabytki techniki, zabytki 

architektury, dawne układy urbanistyczne, pomniki) – 25; 
f. obiekty współczesne (powstałe po II wojnie światowej) – 11; 
g. muzea oraz izby regionalne, skanseny, obiekty 

archeologiczne, jaskinie, wykopaliska – 7; 
h. pomniki przyrody – 8; 
i. miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, 

miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy 
koncentracyjne i cmentarze – 10. 

2. Zdobył/a punkty za wycieczki i zwiedzanie również poza terenem 

macierzystej chorągwi – na obszarze przynajmniej dwóch innych. 

3. Przebył/a pieszo* 35 km. 

4. Wziął/wzięła udział w 10 imprezach turystyczno-krajoznawczych. 



5. Minimum połowa wymaganych punktów musi zostać zdobyta w 

ramach działalności harcerskiej. Pozostała część dopuszczona jest 

do zaliczenia z rodzicami lub indywidualnie. 

 Kompetencje 

Kompetencje 

poświadczane 

Odznaką 

Związek Harcerstwa Polskiego zaświadcza, że osoba posiadająca Harcerską 

Odznakę Turystyczno-Krajoznawcza ZHP posiada doświadczenie w 

uprawianiu turystyki i krajoznawstwa. 

 Tryb zdobywania Odznaki 

Procedura uzyskania 

Odznaki 

1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie HOTK jest kronika, 
wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej 
formie (elektroniczna, prezentacja, blog, strona internetowa, 
papierowa itp.). 

2. W kronice należy umieścić: 
a. nazwę obiektu wraz z nazwą miejscowości, w której się 

znajduje; 
b. datę odwiedzenia obiektu; 
c. minimum jednozdaniowy opis ukazujący walor turystyczno-

krajoznawczy danego obiektu; 
d. potwierdzenia przebytych kilometrów. 

3. Potwierdzenie przebytych kilometrów musi zawierać: 
a. datę wycieczki; 
b. trasę wycieczki z zaznaczeniem punktów początkowego i 

końcowego; 
c. liczbę przebytych kilometrów; 
d. potwierdzenie terenowe przebytej trasy (np. zdjęcia 

Zdobywającego na tle obiektów, bilety wstępu, pieczątki, 
wydruk z GPS itp.) lub potwierdzenie przewodnika, członka 
kadry programowej PTTK, instruktora harcerskiego, członka 
ZHP z odznaką wyszkolenia specjalnościowego, nauczyciela, 
rodzica lub innego podmiotu organizującego wycieczkę; 

e. w przypadku stopni srebrnego i złotego informacje, na 
terenie jakich chorągwi były zdobywane punkty; 

f. w przypadku stopni srebrnego i złotego poświadczenia 
udziału w imprezach turystycznych. 

4. Z zapisów w kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się 
o Odznakę osobiście oglądał i poznał wymagane obiekty oraz przebył 
wskazane trasy. 

5. Zainteresowany/a po spełnieniu wymagań składa wniosek do 
organu właściwego dla danego stopnia Odznaki. 

 Kapituła Odznaki 

Skład i sposób 

wyboru/powołania 

Kapituły Odznaki 

1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki w stopniu popularnym, 
brązowym i srebrnym, kronikę należy złożyć u instruktorów 
harcerskich odpowiedzialnych za turystykę w siedzibie 
macierzystego hufca lub chorągwi. 

2. HOTK popularną, brązową i srebrną przyznaje się rozkazem 
właściwego komendanta, w zależności od szczebla weryfikacji. 

3. Złotą HOTK weryfikuje zespół lub instruktor właściwy do spraw 
specjalności turystycznej Głównej Kwatery ZHP. 

4. Złotą HOTK przyznaje się rozkazem Naczelnika ZHP. 



5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych HOTK prowadzi organ 
weryfikujący pod nadzorem organu właściwego do spraw turystyki 
przy Głównej Kwaterze ZHP. 

 Wygląd Odznaki 

Opis wyglądu i 

sposobu noszenia 

Odznaki na 

mundurze 

1. Odznaka metalowa ma formę róży wiatrów ze strzałkami 
stylizowanymi na znaki zmiany kierunku szlaku turystycznego. Krąg 
tarczy kompasu z napisem ”Harcerska Odznaka Turystyczno-
Krajoznawcza” oraz nałożona na różę lilijka harcerska są w kolorze 
odpowiadającym stopniowi odznaki. 

2. Wygląd odznaki w poszczególnych stopniach zamieszono poniżej 

 Przepisy przejściowe 

 Odznaki dotychczas wydane zachowują swoją ważność. 

 
*zalicza się także kilometry przebyte pojazdami niebędącymi pojazdami mechanicznymi (poruszanych siłą ciała 

kierującego), np. rower, hulajnoga nieelektryczna, rolki, deskorolka itp. W takim przypadku liczba wymaganych 

kilometrów wzrasta o 45%.  

 

Np. jeżeli na stopień brązowy wszystkie kilometry chcemy przejechać rowerem, to wymagane jest 21,75km 

(15km+45%x15km). Jeżeli 5km przeszliśmy już pieszo i zostało nam 10, a chcemy je zdobyć jeżdżąc, to docelowo 

pokonujemy na dany stopień 5km pieszo  
i 14,5km rowerem (15-5=10; 10+45%x10=14.5km). 

 


