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Regulamin pracy 
Komisji Stopni Instruktorskich 

Hufca ZHP w Kolnie 

PODSTAWA PRAWNA 

Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruk-
torskich. 

POWOŁYWANIE I WŁAŚCIWOŚĆ KOMISJI 

1. Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich zwaną dalej Komisją powołuje rozkazem Komendant 
Hufca. W skład Komisji wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza. Komisja 
prowadzi próby na stopień przewodnika dla instruktorów mających przydział służbowy w hufcu 
Kolno. 

2. Przewodniczącym Komisji jest instruktor w stopniu harcmistrza. 

3. Komisja liczy co najmniej 3 instruktorów. 

4. KSI składa corocznie w terminie wyznaczonym przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktor-
skich sprawozdanie za poprzedni rok harcerski, z realizacji zadań zawartych w niniejszym regula-
minie. 

5. Siedzibą Komisji jest siedziba Komendy Hufca ZHP w Kolnie. 

DZIAŁALNOŚC KOMISJI 

1. Cele działania Komisji Stopni Instruktorskich 

1.1 Podstawowymi celami działania Komisji są: 

− prowadzenie prób na stopień instruktorski przewodnika, 
− pomoc instruktorom w samokształceniu, 
− praca z instruktorami pełniącymi rolę opiekunów prób, 
− upowszechnianie dorobku programowo-metodycznego wypracowanego w czasie realizacji 

prób. 

1.2 Komisja realizuje swoje cele poprzez: 

− opiniowanie i akceptację wniosków o otwarcie i zamknięcie prób, 
− kontrolę realizacji zadań podjętych w ramach prób instruktorskich, 
− pomoc merytoryczną w realizacji prób, 
− wsparcie merytoryczne i metodyczne opiekunów prób 
− podsumowanie i ocenę realizacji zadań prób, 
− systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków. 

2. Tryb pracy Komisji Stopni Instruktorskich 

2.1 Komisja opracowuje swój regulamin pracy. Podlega on zatwierdzeniu przez Komendanta Hufca. 

2.2 Zbiórki Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji i odbywają się nie rzadziej, niż 
raz na kwartał. 

2.3 Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 

2.4 W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. 
2.5 Członkowie Komisji mogą indywidualnie pracować z opiekunami prób i ze zdobywającymi stop-

nie instruktorskie, pomagając im w realizacji prób. 
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2.6 Przewodniczący Komisji jest zobowiązany na bieżąco przekazywać Komendantowi Hufca wyciągi 
z protokołów zbiórek z podaniem wykazu osób, którym otwarto lub zamknięto próby na stopnie 
instruktorskie oraz wykazu opiekunów prób. 

3. Zasady prowadzenia próby 

3.1 Otwieranie próby: 
3.1.1 Wniosek o otwarcie próby może złożyć osoba spełniająca wymagania zawarte w regulaminie 

stopni instruktorskich. 

3.1.2 Przystępujący do otwarcia próby powinien złożyć do Komisji następujące dokumenty: 

− wniosek o otwarcie próby wraz z programem próby, 

Program jest indywidualną drogą dojścia do spełnienia wymagań wynikających z poziomu 
stopnia i jest zgodny z pełnioną funkcją lub przygotowaniem się do niej, związany z potrze-
bami środowiska, dający zdobywającemu możliwości pełnego rozwoju osobowości, 

− kartę próby wraz z opinią bezpośredniego przełożonego lub Komendanta Hufca. 

3.1.3 Otwarcie próby następuje po rozmowie odbytej z kandydatem oraz opiekunem próby i pozy-
tywnym przyjęciu programu próby przez Komisję. 

3.1.4 Otwarcie próby jest ogłaszane w najbliższym rozkazie Komendanta Hufca. 

3.1.5 W ramach realizacji zadań próby zdobywający jest zobowiązany w szczególności: zdobyć do-
datkowe kwalifikacje w wybranej przez siebie dziedzinie, podnieść kwalifikacje w określonej 
specjalności – zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej, kwatermistrzowskiej, 
znać Bohatera i historię Hufca oraz zrealizować co najmniej jedno zadanie na rzecz Hufca i na 
rzecz środowiska. 

3.2 Czas trwania i realizacja próby 
3.2.1 Kandydat w trakcie otwarcia próby deklaruje czas realizacji zapisanych w próbie zadań. 

3.2.2 Próba na stopień przewodnika powinna trwać od 12 do 24 miesięcy. 

3.2.3 W czasie trwania próby kandydat w uzgodnieniu z opiekunem może jeden raz wystąpić do 
Komisji z wnioskiem o zmianę terminu lub zadań próby. Zmiana terminu nie może przekraczać 
połowy planowanego czasu trwania próby. Zmiana zadań nie może przekraczać połowy pier-
wotnie planowanych zadań. 

3.2.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może na wniosek lub za zgodą kandydata 
zmienić opiekuna próby. 

3.2.5 O wszelkich zmianach w trybie odbywania próby Komisja informuje Komendanta Hufca. 

3.3 Zamykanie próby 
3.3.1 Zdobywający stopień po zrealizowaniu wszystkich zadań składa do Komisji wniosek o za-

mknięcie próby. 

3.3.2 Do wniosku należy dołączyć kartę zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań, raport z rea-
lizacji próby, dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby oraz opinię opiekuna próby, 
bezpośredniego przełożonego i Komendanta Hufca. 

3.3.3 Zamknięcie próby następuje po pozytywnym przyjęciu realizacji zadań przez Komisję 
i rozmowie z kandydatem oraz opiekunem próby. 

3.3.4 Próba może być zamknięta z wynikiem negatywnym jeżeli: 
− zdobywający nie zrealizuje przyjętych zadań,  
− przekroczy termin zamknięcia próby powyżej 3 miesięcy,  
− jego postawa nie odpowiada wymogom stawianym instruktorom ZHP,  
− ustało jego członkostwo w ZHP.  

3.3.5 Zamknięcie próby jest ogłaszane w rozkazie Komendanta Hufca. Zamknięcie pozytywne jest 
równoznaczne z przyznaniem stopnia. 
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3.3.6 Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia pró-
by z wynikiem negatywnym. 

3.3.7 Od decyzji Komisji o negatywnym zamknięciu próby przysługuje zdobywającemu odwołanie 
w ciągu 14 dni do Komendanta Hufca. Komendant może wystąpić do Komisji o powtórne roz-
patrzenie wniosku. Powtórna decyzja Komisji jest ostateczna. 

4. Dokumentacja Komisji Stopni Instruktorskich 

4.1 Komisja dokumentuje swoją pracę. 

4.2 Dokumentację Komisji stanowią: 

− protokoły ze spotkań Komisji, 
− dokumentacja prób (wnioski o otwarcie i zamknięcie, karty prób, sprawozdania i opinie, wy-

pracowane materiały metodyczne itp.), 
− rejestr prowadzonych prób, 
− rejestr prowadzonych szkoleń i kursów. 

4.3 Dokumentacja Komisji może być prowadzona w formie elektronicznej. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór wniosku o otwarcie próby na stopień przewodnika. 
2. Wzór karty próby na stopień przewodnika. 
3. Wzór wniosku o zamknięcie próby na stopień przewodnika. 
4. Wzór raportu z przebiegu próby na stopień przewodnika. 

 
 


