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REGULAMIN PRACY 

HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH 

HUFCA ZHP GOLUB-DOBRZYŃ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Statut ZHP oraz Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej 

ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich. 

2. HKSI powołana i odwoływana rozkazem Komendanta Hufca ZHP Golub-Dobrzyń składa się z co 

najmniej 3 instruktorów w stopniu harcmistrza.  

3. Zmian w HKSI może dokonać Komendant Hufca z własnej inicjatywy, na wniosek przewodniczącego 

komisji lub 3/4 jej członków. 

4. Decyzje HKSI są prawomocne w obecności co najmniej trzech członków składu w tym 

przewodniczącego lub zastępcy.  

5. Zbiórki HKSI odbywają się według potrzeb hufca, ale nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.  

6. Terminy zbiórek podawane są na stronie HKSI i na stronie internetowej hufca. 

7. Instruktor HKSI może być opiekunem próby instruktorskiej. 

8. Opiekun próby może prowadzić jednocześnie nie więcej niż 3 osoby.  

 

II. ZADANIA HKSI 

1. Do zadań HKSI należy: 

a) Prowadzenie prób na stopnie przewodniczka/przewodnik oraz podharcmistrzyni/podharcmistrz dla 

osób posiadających podstawowy przydział służbowy do jednostek wchodzących w skład hufca ZHP 

Golub-Dobrzyń lub innych hufców za zgodą ChKSI. 

b) Współpraca z innymi zespołami instruktorskimi (przede wszystkim z zespołem kadry kształcącej i 

kapituły stopni wędrowniczych). 

c) Praca z opiekunami prób na stopnie poprzez : 

 Przygotowanie i udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni instruktorskich. 

 Organizowanie warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób. 

2. HKSI składa Komendantowi Hufca sprawozdania ze swojej pracy oraz plan pracy na kolejny rok 

harcerski do dnia 15 czerwca. 

3. HKSI składa do Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich sprawozdanie i plan pracy do dnia 30 

września. 

4. HKSI jest odpowiedzialne za upowszechnienie na stronie internetowej materiałów wypracowanych w 

ramach prób na stopień przewodnika i podharcmistrza uznanych przez HKSI za wartościowe.  

5. Przewodniczący HKSI:  

- zwołuje posiedzenia HKSI,  

- przewodniczy obradom HKSI (w razie jego nieobecności obradom przewodniczy jego zastępca),  

- odpowiada za zamieszczenie na stronie internetowej informacji o terminach i miejscu posiedzeń KSI,  

- odpowiada przed komendantem hufca za prowadzoną dokumentację,  

- odpowiada za zgodność pracy HKSI z niniejszym regulaminem i innymi przepisami ZHP.  



 

  
  

6. HKSI odbywa swoje posiedzenia w regulaminowym umundurowaniu, które obowiązuje także 

zdobywających stopień i ich opiekunów.  

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OTWIERANIA I ZAMYKANIA PRÓB NA STOPNIE W HKSI. 

 

1. Stopień instruktorski jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości społecznej i umiejętności 

wychowawczych instruktora.  

 

2. Otwarcie próby 

 

1. Otwierający próbę planuje zadania próby wraz z opiekunem. Opiekun przed spotkaniem 

kandydata z komisją powinien skonsultować program próby z komisją. 

2. Opiekun próby na stopień przewodnika musi posiadać stopień co najmniej podharcmistrza. 

3. Opiekun próby na stopień podharcmistrza musi posiadać stopień harcmistrza oraz podharcmistrz, 

który spełnia następujące wymagania : 

 uzyskał zgodę HKSI, 

 ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, 

 ma otwartą próbę harcmistrzowską, 

 jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę 

przewodnikowską. 

4. Opiekunem może zostać instruktor mający zaliczoną służbę instruktorską za poprzedni rok. 

5. Opiekun powinien uczestniczyć w warsztatach i konsultacjach dla opiekunów prób. 

6. Opiekun jest obecny przy otwarciu i zamknięciu próby. 

7. Kandydat ustala termin przybycia na zbiórkę z Hufcową Komisją Stopni Instruktorskich 

przynajmniej 4 dni przed terminem zbiórki. 

8. Przed otwarciem próby HKSI zasięga opinii o kandydacie zdobywającym stopień od jego 

bezpośredniego przełożonego. Opinia dotyczy predyspozycji, przebiegu służby i postawy 

kandydata oraz oceny, czy zadania próby spełniają oczekiwania środowiska kandydata i hufca. 

HKSI ma prawo przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i 

programu jego rozwoju. 

9. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem. Wniosek 

przygotowany jest przed spotkaniem z komisją.  

10. Po pozytywnej ocenie programu próby HKSI wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie próby. 

Komendant Hufca otwiera próbę na stopień w najbliższym rozkazie. 

 

3. Zamknięcie próby 

 

1. Ustala się, że czas trwania próby na stopień może wynosić maksymalnie 1,5 roku i nie miej niż 1 

rok. Czas trwania próby można przedłużyć jeden raz, na pisemny wniosek kandydata i opiekuna 

na okres do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach kandydat może wydłużyć okres próby do 

12 miesięcy. 

2. Zamknięcie próby na stopień odbywa się podczas zbiórki HKSI. Zamykający próbę na stopień 

przedstawia kartę próby oraz dokumentację wykonanych zadań. 

3. Przed zamknięciem próby komisja zasięga opinii o kandydacie od bezpośredniego przełożonego. 

4. Po pozytywnej realizacji próby, komisja występuje z wnioskiem do Komendanta Hufca o 

zamknięcie próby i przyznanie stopnia. Komendant ogłasza swoją decyzję w najbliższym rozkazie. 



 

  
  

5. HKSI zobowiązuje opiekuna próby przewodnikowskiej do zorganizowania Zobowiązania 

Instruktorskiego w ciągu 3 miesięcy od dnia zamknięcia próby. 

6. Po negatywnej ocenie realizacji próby lub z powodu nieuzgodnionego z HKSI przekroczenia 

zakładanego okresu trwania próby o więcej niż 2 miesiące, HKSI występuje z wnioskiem do 

Komendanta Hufca o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komendant ogłasza swoją 

decyzje rozkazem. 

7. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym ponowne jej otwarcie może nastąpić 

dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy. 

8. Od decyzji HKSI o negatywnej ocenie realizacji próby zdobywający stopień może się odwołać do 

Komendanta Hufca w terminie 14 dni od daty obwieszczenia decyzji przez HKSI. Po pozytywnym 

rozpatrzeniu odwołania Komendant ponownie kieruje sprawę próby do HKSI. Po rozpatrzeniu 

negatywnym decyzję umieszcza w swoim rozkazie. 

9. Zamykający próbę składa wniosek o zamknięcie próby wraz z kartą zadań i dokumentacją próby 

najpóźniej 4 dni przed terminem zbiórki HKSI.  

 

IV. HKSI prowadzi dokumentację swojej pracy, która obejmuje: 

 Protokoły posiedzeń KSI, 

 Wnioski do Komendanta Hufca o otwarcie i zamkniecie prób, 

 Programy prób, które są wyszczególnione w protokołach Komisji, 

 Dokumentację zamkniętych prób, 

 Rejestr prowadzonych prób, 

 Teczka pism wychodzących i przychodzących, 

 Rejestr prac (z zakończonych prób). 

 

 

Niniejszy regulamin, oparty na uchwale nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie 

systemu stopni instruktorskich, zatwierdzony został rozkazem komendanta hufca ZHP Golub-Dobrzyń L. 

12/2013 z dnia 20.11.2013 r. 

 

 

 

                   Podpis Komendanta Hufca                                             Podpisy członków HKSI 
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