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Regulamin pracy 

Komisji Stopni Instruktorskich 
Hufca ZHP w Kolnie 

PODSTAWA PRAWNA 

Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni 

instruktorskich. 

POWOŁYWANIE I WŁAŚCIWOŚĆ KOMISJI 

1. Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich zwaną dalej Komisją powołuje rozkazem Komendant 

Hufca. 

2. W skład KSI hufca wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, co najmniej 

połowę składu komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja liczy co najmniej 3 osoby. 

3. Komisja prowadzi próby na stopień przewodnika oraz – w zakresie prawa nadanego przez ko-

mendanta chorągwi – na stopień podharcmistrza dla instruktorów mających przydział służbowy 

w hufcu Kolno. 

4. Przewodniczącym Komisji jest instruktor w stopniu harcmistrza. 

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 i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, 

− stymulowanie rozwoju instruktorów, 

− praca z instruktorami pełniącymi rolę opiekunów prób, 

− zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie. 

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, 

− współpracę z innymi zespołami instruktorskimi, 

− systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków. 

2. Tryb pracy Komisji Stopni Instruktorskich 

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

2.2 Zbiórki Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji i odbywają się nie rzadziej, niż 

raz na kwartał. 

2.3 Decyzje Komisji podejmowane są 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. 

2.6 Przewodniczący Komisji na bieżąco przekazuje Komendantowi Hufca kopie protokołów zbiórek 

z podaniem wykazu osób, którym otwarto lub zamknięto próby na stopnie instruktorskie oraz wy-

kazu opiekunów prób. 
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3. Zasady prowadzenia próby 

3.1 Otwieranie próby 

3.1.1 Wniosek o otwarcie próby może złożyć osoba spełniająca wymagania zawarte systemie stopni 

instruktorskich. 

3.1.2 Przystępujący do otwarcia próby na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Komisji przesyła na 

adres e-mail ksi.kolno@zhp.net.pl następujące dokumenty: 

− wniosek o otwarcie próby wraz z opinią bezpośredniego przełożonego i propozycją opieku-

na próby, 
− instruktor proponowany na funkcję opiekuna próby powinien mieć ukończone warsztaty dla 

opiekunów prób, które są ważne przez okres 3 lat, 

− kartę próby na stopień z programem próby. 

Wymienione dokumenty w wersji papierowej – karta próby w dwóch egzemplarzach – kandy-

dat przedkłada na posiedzeniu Komisji. 

3.1.3 Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby 

wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie próby. 

3.1.4 Otwarcie próby jest ogłaszane w ciągu 30 dni w rozkazie Komendanta Hufca. 

3.2 Czas trwania i realizacja próby 

3.2.1 W ramach realizacji zadań próby zdobywający jest zobowiązany w szczególności: podnieść 

kwalifikacje w określonej specjalności – zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowni-

czej, kwatermistrzowskiej, znać Bohatera i historię Hufca oraz zrealizować co najmniej jedno 

zadanie na rzecz Hufca i środowiska harcerskiego. 

3.2.2 Kandydat w trakcie otwarcia próby deklaruje czas realizacji zapisanych w próbie zadań. 

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

3.2.4 W czasie trwania próby kandydat w uzgodnieniu z opiekunem może wystąpić do Komisji 

z wnioskiem o zmianę terminu lub zadań próby. Wniosek należy przesłać na 7 dni przed pla-

nowanym posiedzeniem na adres e-mail ksi.kolno@zhp.net.pl, zaś wersję papierową w dwóch 

egzemplarzach przedłożyć na posiedzeniu Komisji. 

3.2.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może na wniosek lub za zgodą kandydata 

zmienić opiekuna próby. 

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

3.3 Zamykanie próby 

3.3.1 Zdobywający stopień po realizacji wszystkich zadań na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem 

Komisji przesyła wniosek o zamknięcie próby na adres e-mail ksi.kolno@zhp.net.pl. Wniosek 

w wersji papierowej kandydat przedkłada na posiedzeniu Komisji. 

3.3.2 Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć kartę zawierającą potwierdzenie wykona-

nych zadań, pisemny raport z realizacji próby, zrealizowania wymagań i spełnienia warunków 

zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentację powsta-

łą w wyniku realizacji próby oraz opinię bezpośredniego przełożonego i Komendanta Hufca. 

Opiekun przedstawia Komisji pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby. 

3.3.3 Komisja po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem wnioskuje do Komendanta 

Hufca o zamknięcie próby. 

3.3.4 Po złożeniu przez Komisję wniosku o pozytywne zamknięcie próby Komendant Hufca jest 

zobowiązany do podjęcia decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym oraz o przy-

znaniu stopnia. Decyzję komendant ogłasza w rozkazie nie później niż 30 dni od daty wpłynię-

cia wniosku Komisji. 

3.3.5 Po złożeniu przez Komisję wniosku o negatywne zamknięcie próby Komendant Hufca jest zo-

bowiązany do podjęcia decyzji o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym, jednak nie wcze-
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śniej niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku KSI. W tym terminie zdobywającemu stopień 

przysługuje prawo do odwołania się od postanowienia Komisji do Komendanta Hufca. Ko-

mendant rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komen-

dant ponownie kieruje sprawę próby do KSI. Komisja powtórnie dokonuje oceny realizacji 

próby w terminie 30 dni. Ponowny wniosek KSI do komendanta jest ostateczny. W przypadku 

niewniesienia odwołania lub negatywnego rozpatrzenia odwołania pierwszy wniosek KSI staje 

się ostateczny. Decyzję komendant ogłasza w rozkazie w ciągu 30 dni od ostatecznego wnio-

sku Komisji. 

3.3.6 W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie Komisja 

najpóźniej 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 KSI i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, Komisja na następnej zbiórce 

zamyka próbę z wynikiem negatywnym. 

3.3.7 Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia pró-

by z wynikiem negatywnym. 

4. Dokumentacja Komisji Stopni Instruktorskich 

4.1 Komisja dokumentuje swoją pracę. 

4.2 Dokumentację Komisji stanowią: 

− protokoły z posiedzeń Komisji, 

− dokumentacja prób (wnioski o otwarcie i zamknięcie, karty prób, raporty i opinie), 

− rejestr prowadzonych prób, 

− dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia. 

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. 

5. Wzór wniosku o zmianę zadań. 

6. Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania próby. 

 

 


