
Tryb zdobywania stopni instruktorskich 
(Uchwała Nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 ma rca 2011 r. 

w sprawie systemu stopni instruktorskich) 

1. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do 
właściwej Komisji Stopni Instruktorskich (KSI) gotowość podjęcia próby. 

2. KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę, lub wyznacza za jego 
zgodą innego opiekuna próby. 

3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który: 
− jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia, 
− zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień 

(jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być rea-
lizowane przez kilka zadań), 

− uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 
− jest powiązany z planem pracy środowiska, 
− wiąże się z pełnioną przez niego funkcją, 
− określa przewidywany czas trwania próby. 

4. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do właściwej KSI. 
Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę. 

5. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby 
wnioskuje do właściwego komendanta o otwarcie próby. 

6. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem. 

7. KSI ma prawo: 
− zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby 

i czas jej trwania, 
− przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego 

rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do 
otwarcia próby na kolejny stopień, 

− w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychcza-
sowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie na stopień opi-
sując ten fakt w karcie próby. 

8. W celu zamknięcia próby: 
− zdobywający stopień składa do KSI wniosek o zamknięcie próby; do wniosku należy dołączyć: 

kartę próby zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań, pisemny raport z przebiegu próby, 
realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentację powstałą 
w wyniku realizacji próby, opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego 
służbę instruktorską, 

− opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby, 
− KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem wnioskuje do właściwego ko-

mendanta o zamknięcie próby. 

9. Po pozytywnym zamknięciu próby właściwy komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień roz-
kazem. 

10. Po negatywnym zamknięciu próby właściwy komendant na wniosek KSI ogłasza rozkazem za-
mkniecie próby z wynikiem negatywnym. 



11. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym właściwy komendant ogłasza rozkazem po upływie 
14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przy-
sługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do właściwego komendan-
ta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI. 

12. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóź-
niej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce 
komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu 
czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie 
komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę 
z wynikiem negatywnym. 

13. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby 
z wynikiem negatywnym. 

14. Dorobek prób na stopnie instruktorskie powinien być upowszechniony, tak by umożliwi ć korzy-
stanie z niego kadrze oraz zdobywającym stopnie. 

15. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat. 
 


