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REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA 

ZHP WARSZAWA-WOLA 

 

I. Właściwości Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Warszawa- Wola 
1.  KSI prowadzi próby instruktorskie osób z przydziałem służbowym do 

Hufca Warszawa-Wola na stopień przewodnika i podharcmistrza. 

2. KSI powołuje rozkazem komendant hufca. 
 

II. Zadania Komisji    
1. stymulowanie rozwoju instruktorów, 
2. prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, 
3. praca z opiekunami prób na stopnie, 
4. zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie, 
5. współpraca z zespołem kadry kształcącej i namiestnictwami, 
6. potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP, 
7. systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków, 
8. terminy posiedzeń KSI są ogłaszane na stronie internetowej hufca. 

 

III. Warunki otwarcia próby. 
           Na stopień przewodnika: 

1. złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego, 
2. przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań, 
3. ukończone 16 lat. 
 

           Na stopień podharcmistrza : 

1. pozytywnie oceniona przez komendanta hufca praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy 
od przyznania stopnia przewodnika, 

2. zaliczona służba instruktorska, 
3. ukończone 18 lat,  
4. przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań. 

 

IV. Tryb zdobywania stopni instruktorskich 
1. Otwarcie próby na stopień przewodnika i podharcmistrza 

Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor decydujący się na zdobywanie stopnia składa do 

hufcowej teczki KSI i przesyła na adres ksi@wola.zhp.pl w terminie 14 dni przed posiedzeniem 

KSI następujące dokumenty: 
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- wniosek o otwarcie próby  

- program próby  ustalony z opiekunem 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 realizowane 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 próby. 
- opinię bezpośredniego przełożonego 

- na stopień podharcmistrza ocenę pracy instruktorskiej 

  za co najmniej 12 miesięcy dokonanej przez komendanta 

  hufca   

Czas próby powinien wynosić od 1 roku do 2 lat. 

 

 

 

KSI ma prawo: 

- zmienić za zgodą lub na wniosek zainteresowanego proponowane zadania, opiekuna próby 

lub 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 

dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie na 

stopień, opisując ten fakt w karcie próby. 

 

KSI po spotkaniu z kandydatem i opiekunem na posiedzeniu KSI po pozytywnym przyjęciu 

programu próby i zaakceptowaniu opiekuna próby wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie 

próby. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem.               

           

Opiekunem próby może być instruktor mający zaliczoną służbę instruktorską: 

- na stopień przewodnika- podharcmistrz lub harcmistrz 



  
  

- na stopień podharcmistrza- harcmistrz a także podharcmistrz , który spełnia łącznie warunki : 

- uzyskał zgodę KSI 

- ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat 

- ma otwartą próbę harcmistrzowską 

- jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę 

przewodnikowską. 

Instruktor nie mający przydziału służbowego do Hufca Warszawa - Wola musi uzyskać zgodę 

komendanta hufca 

         

              Zadania opiekuna próby: 

              - przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopień, 

              - stawienie się na komisji otwierającej i zamykającej, 

              - bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania, 

              - monitorowanie pracy zdobywającego stopień, 

             - dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby, 

             - sporządzenie opinii sumującej zamknięcie próby, 

             - wręczenie podkładki lub zorganizowanie Zobowiązania  

                Instruktorskiego w ciągu miesiąca od ukazania się rozkazu  

                komendanta hufca. 

          

2. Zamknięcie próby na stopień przewodnika  i podharcmistrza 
Zdobywający stopień składa do hufcowej teczki KSI i wysyła na adres ksi@wola.zhp.pl w 

terminie 14 dni przed posiedzeniem : 

- wniosek o zamknięcie próby, 

- kartę próby, zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań,  

- raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia,  

- opracowania, opinie , itp., które miały być wykonane w czasie próby 

  (zwane załącznikami), 

- opinię bezpośredniego przełożonego, 
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- opinię opiekuna próby, 

- opinię komendanta hufca. 

Zamykający próbę na stopień przedstawia KSI 10-cio minutową prezentację, która stanowi 

podsumowanie realizowanej próby a następnie przeprowadzany jest test wiedzy.  

Podczas testu wiedzy, odpowiedzi mogą być udzielane za uprzednim ich przygotowaniem na 

co zdobywający stopień otrzymuje do dyspozycji łącznie 10 minut. Przygotowanie do 

odpowiedzi odbywa się pod nadzorem KSI, bez osobistego kontaktu z osobami postronnymi. 

Dopuszcza się aby w ramach przygotowania do odpowiedzi zdobywający stopień miał 

możliwość dostępu elektronicznych serwisów informacyjnych. 

Po dokonaniu oceny prezentacji, odbyciu testu wiedzy oraz rozmowie z opiekunem  

i zdobywającym stopień, KSI zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując 

do komendanta hufca odpowiedni wniosek. 

Po pozytywnym zamknięciu próby komendant przyznaje stopień rozkazem. Po ukazaniu się 

rozkazu, opiekun próby ma obowiązek w ciągu miesiąca wręczyć podkładkę lub przyjąć 

zobowiązanie instruktorskie. 

 

3. Tryb konsultacji z Komisją Stopni Instruktorskich 

 Na każdym etapie zdobywania stopnia instruktorskiego, w szczególności w momencie 
przygotowań do otwarcia próby na stopień, KSI służy wsparciem w postaci konsultacji 
merytorycznych. 

 Konsultacje merytoryczne dotyczą kształtu próby, w szczególności jej proponowanej 
struktury i rodzaju zadań, poziomu ich trudności a także odniesienia próby do opisu idei 
stopnia, poziomu i doświadczenia realizującego próbę oraz powiązania jej  
z potrzebami i planem pracy środowiska a także pełnioną funkcją. 

 Konsultacje mają charakter bezpośrednich spotkań z członkami KSI, w których może 
uczestniczyć opiekun próby bądź opiekun wraz z realizującym próbę lub przygotowującym 
się do jej otwarcia. KSI nie konsultuje prób bez obecności opiekuna. 

 Konsultacje merytoryczne są dodatkowymi spotkaniami, które odbywają się poza 
posiedzeniami KSI i mają charakter spotkań otwartych, poświęconych dyskusji nad 
kształtem danej próby. 

 

4. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym 
Po negatywnym zamknięciu próby  przez KSI zdobywającemu stopień przysługuje odwołanie 

do komendanta hufca w terminie 14 dni od daty decyzji KSI. Po pozytywnym rozpatrzeniu 

odwołania, komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI. Zamknięcie próby z wynikiem 

negatywnym komendant ogłasza rozkazem. 

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

próby z wynikiem negatywnym. 

 



  
  

5. W przypadku nie zakończenia próby przez zdobywającego w  
wyznaczonym terminie, KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy  wzywa 

zdobywającego stopień i opiekuna  na posiedzenie KSI podczas którego dokonuje oceny 

realizacji próby i podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu próby lub zamknięciu próby. Jeżeli 

odbywający próbę nie stawi się na wezwanie KSI i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, KSI 

na następnym posiedzeniu zamyka próbę z wynikiem negatywnym. 

6. Praktyka/staż w KSI 

 W ramach przygotowania się do pełnienia roli opiekuna próby na stopień instruktorski, 
każdy z realizujących próbę na stopień podharcmistrza ma obowiązek odbycia 
praktyki/stażu w KSI Hufca Warszawa Wola 

 Realizacja praktyki/stażu obywa się przy wsparciu i pod nadzorem jednego z członków KSI, 
wyznaczonego przez Przewodniczącego. 

 Praktyka/staż w KSI obejmuje udział w minimum dwóch posiedzeniach komisji oraz 
dokonanie przygotowania materiału na każde z posiedzeń komisji w postaci dokonania 
merytorycznej oceny i wniesienia niezbędnych uwag do wybranej próby na stopień 
przewodnika.  

 Przygotowanie materiału oraz ocena próby na stopień przewodnika, są dokonywane 
wspólnie z wyznaczonym członkiem KSI, który zalicza także odbycie praktyki/stażu. 

 Realizujący praktykę/staż w KSI bierze udział w posiedzeniach komisji z prawem zabierania 
głosu i wyrażania opinii ale bez prawa podejmowania decyzji (głosowanie) co do sposobu 
rozwiązania stawianych podczas posiedzenia KSI kwestii. 

7. KSI przyjmuje tylko kompletne dokumenty. 

8. Próby na stopień podharcmistrza, otwierane bądź modyfikowane po dniu 01 marca 2014 
powinny zawierać wymaganie o odbyciu praktyki/stażu w KSI, jako obowiązkowy element 
realizowanej próby. 

9. W połowie okresu trwania próby niezbędne jest złożenie do KSI raportu częściowego z jej 
realizacji. Raport składany jest przez realizującego w formie pisemnej oraz prezentowany na 
posiedzeniu KSI. Brak przedstawienia raportu uprawnia KSI do negatywnego zamknięcia 
próby. 

10. Wymagania na stopnie określa uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dn. 6 marca 2011 
roku w sprawie systemu stopni instruktorskich. 

 

 

V.   Potwierdzenie posiadanego uprzednio stopnia instruktorskiego 

1. Potwierdzenie posiadanego uprzednio stopnia instruktorskiego realizowane jest  
po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komendanta Hufca wniosku o ponowne członkostwo. 

2. Ubiegający się o potwierdzenie posiadanego stopnia instruktorskiego składa na 14 dni przed 
posiedzeniem, składa do hufcowej teczki KSI i przesyła na adres ksi@wola.zhp.pl, komplet 
dokumentów złożonych uprzednio wraz z wnioskiem o ponowne członkostwo oraz opinię osoby 
która rozpatrzyła wniosek, wraz z odpowiednim wnioskiem o potwierdzenie posiadanego stopnia 
instruktorskiego. 
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3. Ubiegający się o potwierdzenie posiadanego uprzednio stopnia instruktorskiego dołącza także do 
wniosku propozycję sposobu uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania 
członkostwa (w szczególności zmiany w Statucie ZHP oraz systemie metodycznym), wraz z 
merytorycznym uzasadnieniem przedstawionej propozycji. 

4. Wniosek rozpatrywany jest na posiedzeniu KSI, na którym obecność  ubiegającego się  
o potwierdzenie posiadanego uprzednio stopnia instruktorskiego jest obowiązkowa. 

5. Po dokonaniu weryfikacji i oceny złożonego wniosku oraz odbyciu rozmowy ze składającym 
wniosek, KSI podejmuje decyzję co do trybu potwierdzenia posiadanego uprzednio stopnia 
instruktorskiego (ewentualnych zadań bądź działań) oraz czasu w jakim ma to nastąpić. 

6. Po realizacji zadań bądź działań uzgodnionych z KSI, ubiegający się o potwierdzenie posiadanego 
uprzednio stopnia instruktorskiego zgłasza się na posiedzenie KSI celem weryfikacji oraz składa na 
14 dni przed tym posiedzeniem, składa do hufcowej teczki KSI i przesyła na adres ksi@wola.zhp.pl,  
materiały jaki przygotował. Po pozytywnej weryfikacji, KSI składa do Komendanta Hufca wniosek 
o potwierdzenie stopnia instruktorskiego. 

7. W wypadku negatywnej weryfikacji KSI uzgadnia z ubiegającym się o potwierdzenie posiadanego 
uprzednio stopnia instruktorskiego dalszy tryb postępowania, który ma zapewnić wymagane 
uzupełnienie wiedzy na temat zmian w ZHP wg zakresu określonego w punkcie 3. i uzyskanie 
pozytywnej weryfikacji ze strony KSI. 

 

 

VI.   Praca z opiekunami prób 

     KSI prowadzi pracę z opiekunami prób poprzez udostępnianie materiałów dotyczących 

zdobywania stopni instruktorskich, organizowanie seminariów, konsultacji i w porozumieniu  

z zespołem kształcenia warsztatów. 

 

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie uchwała nr 40/XXXVI 

Rady Naczelnej ZHP z dn. 6 marca 2011 roku w sprawie systemu stopni instruktorskich. 
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