
REGULAMIN PRACY
KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

HUFCA ZHP KĘDZIERZYN-KOŹLE

I. Założenia ogólne
1. Podstawę  prawną  niniejszego  regulaminu  stanowi  Uchwała  nr  43/XXXVIII  Rady

Naczelnej  ZHP  z  dnia  2  października  2016  roku  w  sprawie  systemu  stopni
instruktorskich.

2. Postanowienia  niniejszego  regulaminu,  w  których  mowa  o  harcerzu,  wędrowniku,
członku starszyzny,  instruktorze,  komendancie, przewodniczącym KSI,  przewodniku,
podharcmistrzu  i  harcmistrzu,  stosuje  się  odpowiednio  do  harcerki,  wędrowniczki,
członkini  starszyzny,  instruktorki,  komendantki,  przewodniczącej  KSI,  przewodniczki,
podharcmistrzyni i harcmistrzyni. 

3. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o hufcu, należy przez to rozumieć Hufiec
ZHP Kędzierzyn-Koźle.

4. Jeżeli  w niniejszym regulaminie jest  mowa o komendancie hufca,  należy przez to
rozumieć Komendanta Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.

5. Jeżeli  w  niniejszym  regulaminie  jest  mowa  o  komendzie  hufca,  należy  przez  to
rozumieć Komendę Hufca ZHP  Kędzierzyn-Koźle.

6. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o KSI, należy przez to rozumieć Komisję
Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.

7. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu możliwe są jedynie za każdorazową
zgodą komendy hufca.

II. Zasady pracy KSI
8. KSI jest zespołem:

◦ współodpowiedzialnym za rozwój kadry instruktorskiej,
◦ stymulującym rozwój instruktorów hufca, 
◦ realizującym swoje zadania poprzez prowadzenie, monitorowanie prób na stopnie

instruktorskie oraz pracę z opiekunami prób,
◦ współpracującym  z  Zespołem  Kadry  Kształcącej  Hufca  oraz  innymi  zespołami

instruktorskimi  hufca  w  zakresie  kształcenia  opiekunów  prób  na  stopnie
instruktorskie, 

◦ odpowiedzialnym za upowszechnienie na stronie internetowej hufca materiałów
wypracowanych w ramach prób na stopień instruktorski,  a  uznanych przez KSI
za wartościowe,
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◦ odpowiedzialnym  za  zbieranie  materiałów  wypracowanych  w  trakcie  realizacji
prób na stopnie,

◦ potwierdzającym  stopnie  instruktorskie  osobom  ponownie  ubiegającym  się
o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych
organizacjach harcerskich,

◦ systematycznie podnoszącym kwalifikacje swoich członków KSI.

9. Komenda hufca w drodze uchwały określa skład KSI,  w tym przewodniczącego KSI
i jego zastępcę (ów) i dokonuje w nim zmian. Członków KSI, w tym przewodniczącego
i jego zastępców, mianuje komendant hufca.

10. W  skład  KSI  wchodzą  instruktorzy  w  stopniu  harcmistrza  i  podharcmistrza,
o  nienagannej  opinii,  cieszący  się  autorytetem  wśród  kadry  instruktorskiej  hufca.
Co najmniej połowa składu KSI, w tym przewodniczący KSI, musi być instruktorami
w stopniu harcmistrza.

11. KSI składa się z 3-5 członków. 

12. Przewodniczący KSI:
◦ zwołuje posiedzenia KSI,
◦ przewodniczy obradom KSI  (w razie jego nieobecności  obradom przewodniczy

jego zastępca),
◦ odpowiada przed komendą hufca za prowadzoną dokumentację,
◦ odpowiada za zgodność pracy KSI z niniejszym regulaminem i innymi przepisami

ZHP.

13. Posiedzenia  KSI  odbywają  się  zgodnie  z  terminarzem  ustalonym  i  ogłoszonym
najpóźniej do 30 września bieżącego roku harcerskiego. Ewentualne zmiany terminów
posiedzenia KSI powinny być ogłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem.

14. Na  każdym  z  posiedzeń  KSI  zobowiązana  jest  do  rozpatrzenia  maksymalnie
5 zgłoszonych prób.

15. Decyzje KSI są ważne przy obecności minimum 50% składu KSI, w tym przewodni-
czącego KSI lub jego zastępcy.

16. KSI odbywa swoje posiedzenia w regulaminowym umundurowaniu, które obowiązuje
także zdobywających stopień i ich opiekunów.

17. KSI prowadzi następującą dokumentację:
◦ protokoły z posiedzeń KSI,
◦ rejestr prowadzonych prób,
◦ kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,
◦ dokumentację zamkniętych prób,
◦ dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia, 
◦ dokumentację pracy z opiekunami prób.

III. Otwarcie próby na stopień
18. Tryb realizacji prób na poszczególne stopnie musi odbywać się w zgodzie z obowią-

zującym Systemem Stopni Instruktorskich.

19. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia,
zgłasza do KSI gotowość podjęcia próby przedstawiając:
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◦ kartę próby zawierającą program próby (według wzoru karty próby ustalonego
przez KSI),

◦ książeczkę  harcerską  lub  inny  dokument  potwierdzający  opłacenie  na  bieżąco
składek członkowskich.

20. Opiekun próby:
◦ jest odpowiedzialny za poziom dojrzałości harcerskiej kandydata na instruktora,
◦ jest obecny przy otwarciu i zamknięciu próby,
◦ uczestniczy w opracowaniu programu próby,  monitoruje pracę podopiecznego,

pomaga podopiecznemu w realizacji  i  podsumowaniu zadań oraz wyciągnięciu
wniosków,

◦ opiniuje  postawę  i  pracę  podopiecznego  wobec  KSI,  opiniuje  propozycje
ewentualnych zmian w programie próby dokonywanych w czasie jej realizacji.

21. KSI  akceptuje  opiekuna  próby,  przedstawionego  przez  otwierającego  próbę  lub
wyznacza  za  jego  zgodą  innego  opiekuna  próby.  Opiekun  próby  musi  spełniać
wymagania  stawiane  przez  obowiązujący  System  Stopni  Instruktorskich,  posiadać
zaliczoną służbę instruktorską i opłacone składki członkowskie.

22. KSI  ma  prawo  do  zmiany  zadań  oraz  dodania  dodatkowych  zadań  wynikających
z potrzeb hufca lub strategii jego rozwoju.

23. 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 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 trwania próby.

24. Karta  próby powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden (po zatwierdzeniu) otrzymuje kandydat, a drugi pozostaje w doku-
mentacji KSI.

25. Kartę próby należy złożyć na ręce instruktora Komisji Stopni Instruktorskich najpóźniej
na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia KSI. KSI ma prawo do zmiany tego
okresu oraz sposobu przekazania próby, informując wcześniej o tym fakcie zaintere-
sowanych. Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu wiąże się z możliwością
odmowy rozpatrzenia przez KSI próby na planowanym posiedzeniu.

26. KSI po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu
próby wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie próby. Otwarcie próby komendant
hufca ogłasza w rozkazie.

IV. Przebieg próby
27. Kandydat, któremu otwarto próbę, realizuje zadania określone w planie, potwierdzając

ich wykonanie u uprawnionych instruktorów. 

28. Uprawnionym  do  potwierdzenia  realizacji  zadań  próby  jest  instruktor  w  stopniu
co najmniej równym od stopnia realizowanej próby. Potwierdzając realizację zadania
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instruktor gwarantuje swoim autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania.
Jeżeli ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie jego wykonania
przez inną osobę, opiekun próby jako drugi powinien swoim podpisem gwarantować
prawidłowość jego wykonania.

29. Realizacja zadań musi być zaopiniowana przez co najmniej 2 instruktorów, wyłączając
z tego osobę opiekuna próby.

30. Opiekun  lub  realizujący  zadania  próby  zobowiązany  jest  do  stawienia  się,
przynajmniej  raz,  na  posiedzenie  KSI  celem  odbycia  rozmowy  instruktorskiej.
Rozmowa ta powinna odbyć się  w połowie planowanego czasu trwania próby.

31. KSI w trakcie próby ma prawo:
◦ zmienić  zadania  stanowiące  program  próby  –  na  wniosek  zainteresowanego

i za zgodą opiekuna lub z własnej inicjatywy,
◦ zmienić  opiekuna  próby  –  na  uzasadniony  wniosek  kandydata  lub  z  własnej

inicjatywy,
◦ w uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  kandydata  przedłużyć  czas  trwania

próby.

V. Zamknięcie próby
32. W celu zamknięcia próby zdobywający stopień stawia się na posiedzeniu KSI wraz

z opiekunem, przedstawiając:
◦ kartę próby z potwierdzeniem zrealizowania wszystkich zadań,
◦ opinię realizującego zadania próby na temat przebiegu wszystkich zadań,
◦ opinię opiekuna próby,
◦ materiały wypracowane w trakcie próby,
◦ opinię bezpośredniego przełożonego,
◦ opinię komendanta hufca (o zaliczeniu służby instruktorskiej).

33. Podczas posiedzenia KSI:
◦ analizuje przedstawione dokumenty i materiały,
◦ analizuje  wynik  testu  wiedzy  instruktorskiej  (odpowiedni  do  zdobywanego

stopnia) lub może nakazać jego ponowne przeprowadzenie,
◦ w razie jakichkolwiek niejasności prosi kandydata lub opiekuna o wyjaśnienia,
◦ bierze pod uwagę tylko zadania zrealizowane w czasie trwania próby,
◦ może podjąć decyzję o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym, wyznaczyć

dodatkowe  zadania,  zdecydować  o  konieczności  uzupełnienia  dokumentacji
próby lub zamknąć próbę  z wynikiem negatywnym.

34. Po podjęciu decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym przewodniczący KSI
lub jego zastępca prowadzący obrady składa wniosek do komendanta hufca,  który
przyznaje stopień rozkazem.

35. Po podjęciu decyzji o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym przewodniczący KSI
lub jego zastępca prowadzący obrady składa wniosek do komendanta hufca,  który
ogłasza  decyzję  rozkazem po upływie  14 dni  od daty  wpłynięcia  wniosku  komisji.
W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji
KSI  do  komendanta  hufca.  W  przypadku  pozytywnego  rozpatrzenia  odwołania,
komendant hufca ponownie kieruje próbę do KSI.
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36. KSI może z własnej inicjatywy wystąpić do komendanta hufca o zamknięcie próby
z wynikiem negatywnym w wyniku przekroczenia zakładanego okresu trwania próby
o więcej  niż  3  miesiące  i  nie  stawieniu  się  realizującego  próby  na  wyznaczonym
posiedzeniu KSI.

37. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od za-
mknięcia próby  z wynikiem negatywnym. 

VI. Zobowiązanie Instruktorskie
38. Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada komendant hufca.

39. Zobowiązanie powinno być złożone nie później niż 3 miesiące po przyznaniu stopnia
przewodnika. 

40. Za zorganizowanie Zobowiązania Instruktorskiego odpowiada opiekun próby.

41. Zobowiązanie  Instruktorskie  powinno  odbyć  się  z  sposób  uroczysty,  zgodnie
z  tradycją  i  obrzędowością  środowiska.  Uroczystość  powinna  się  odbyć  w gronie
instruktorów, chyba że nie jest to zgodne z obrzędowością. Zobowiązanie powinno
być  składane  na  ręce  instruktora  w  stopniu  co  najmniej  podharcmistrza.  Podczas
Zobowiązania powinno nastąpić wręczenie oznaczeń stopnia.
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