
Regulamin Pracy

Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

Hufca ZHP Tczew

ZASADY DZIAŁANIA I TRYB PRACY HKSI

1. Hufcowa Komisja  Stopni  Instruktorskich  Hufca ZHP Tczew,  zwana dalej  HKSI,
pracuje  w  oparciu  o  "Uchwała  nr  43/XXXVIII  Rady  Naczelnej  ZHP  z  dnia  
2  października  2016  r.  w  sprawie  systemu  stopni  instruktorskich" i  niniejszy
regulamin.

2. HKSI powołana rozkazem Komendanta Hufca składa się z 7 instruktorów. 

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

4. Decyzje HKSI są prawomocne w obecności co najmniej 3 członków komisji, w
tym przewodniczącego.

5. Posiedzenia  HKSI  odbywają  się  w  trzeci  wtorek  miesiąca,  po  wcześniejszym
potwierdzeniu terminu z zainteresowanymi, w Domu Harcerza przy ulicy Wojska
Polskiego 18A. Robocze posiedzenia HKSI odbywają się raz na kwartał.

6. Członek HKSI może być opiekunem próby instruktorskiej.

7. Opiekun  próby  może  prowadzić  jednocześnie  nie  więcej  niż  2  próby
instruktorskie.  
W niektórych  przypadkach HKSI dopuszcza do prowadzenia przez opiekuna 3
próby instruktorskie.

ZADANIA HKSI

1. Do zadań HKSI należy:

a. Prowadzenie  prób  na  stopnie  przewodniczki/przewodnika,
podharcmistrzyni/podharcmistrza dla osób posiadających podstawowy przydział
służbowy  do  jednostek  wchodzących  w  skład  Hufca  ZHP  Tczew  lub  innych
hufców za zgodą ChKSI.

b. Współpraca  z  innymi  zespołami,  przede  wszystkim  Chorągwianą  Szkołą
Instruktorską  MAK,  Wydziałem  Programowo  -  Metodycznym  oraz
Międzyhufcowym Zespołem Kadry Kształcącej.

c. Praca z opiekunami prób poprzez:

 Przygotowanie  i  udostępnianie  materiałów  dotyczących  zdobywania  stopni
instruktorskich

 Prowadzenie hufcowych warsztatów dla opiekunów prób



1. HKSI składa Komendantowi Hufca sprawozdanie ze swej pracy oraz plan pracy
na kolejny rok harcerski do dnia 31 sierpnia. 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY 
OTWIERANIA I ZAMYKANIA PRÓB NA STOPNIE W HKSI

Otwieranie próby:

1. Kandydat zgłasza się z do przewodniczącego lub członka Komisji  z zamiarem
otwarcia próby i zatwierdzenia wybranego przez siebie opiekuna.

2. Otwierający próbę planuje zadania próby wraz z opiekunem. Opiekun (na 14 dni)
przed  planowanym  spotkaniem  kandydata  z  Komisją  powinien  dostarczyć
program próby w celu skonsultowania go z Komisją.

3. Opiekun próby na stopień przewodniczki/przewodnika musi posiadać stopień co
najmniej  podharcmistrzyni/podharcmistrza.  Opiekun  próby  na  stopień
podharcmistrzyni/podharcmistrza  musi  posiadać  stopień
harcmistrzyni/harcmistrza lub podharcmistrzyni/podharcmistrza z otwartą próbą
harcmistrzowską,  posiadający  stopień  podharcmistrzyni/podharcmistrza  od  co
najmniej  2  lat,  który  przeprowadził  i  zamknął  z  wynikiem  pozytywnym
przynajmniej 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 musi być obecny przy otwarciu i zamknięciu próby.

7. 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.

8. W  uzasadnionych  przypadkach  HKSI  ma  prawo  skrócić  okres  służby
instruktorskiej niezbędny do otwarcia próby na kolejny stopień.

9. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej  programem w
postaci   uzupełnionej  "Karty  Próby"  na posiedzeniu Komisji.  Wzór  Karty Próby
dostępny jest na stronie internetowej hufca.

10. Po  pozytywnej  ocenie  programu  HKSI  wnioskuje  do  Komendanta  Hufca  o
otwarcie  próby.  Komendant  Hufca  otwiera  próbę  na  stopień  w  najbliższym
rozkazie. 

Zamknięcie próby.



1. Ustala się: zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat. Czas trwania
próby można przedłużyć raz, na pisemny wniosek kandydata i opiekuna na okres
6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach kandydat może wydłużyć okres do 12
miesięcy.

2. Opiekun  zgłasza  Komisji  chęć  zamknięcia  próby  swojego  kandydata
przynajmniej  z  14-dniowym  wyprzedzeniem  w  celu  ustalenia  dokładnego
terminu spotkania. 

3. Zamknięcie próby na stopień odbywa się podczas posiedzenia HKSI. Zamykający
próbę  przedstawia  Kartę  Próby  oraz  dokumentację  potwierdzającą  wykonanie
zadań.

4. Przed zamknięciem próby Komisja zasięga opinii o kandydacie i przebiegu próby
od bezpośredniego przełożonego.

5. Po  pozytywnej  realizacji  próby  Komisja  występuje  do  Komendanta  Hufca  o
zamknięcie  próby  i  przyznanie  stopnie.  Komendant  ogłasza  swoją  decyzję  w
najbliższym rozkazie.

6. HKSI  zobowiązuje  opiekuna  próby  przewodnikowskiej   do  zorganizowania
Zobowiązania Instruktorskiego w ciągu 90 dni od dnia zamknięcia próby. 

7. Po  negatywnej  ocenie  realizacji  próby  z  powodu  nieuzgodnionego  z  HKSI
przekroczenia zakładanego okresu trwania próby o więcej niż 3 miesiące, HKSI
występuje z wnioskiem do Komendanta Hufca o zamknięcie próby z wynikiem
negatywnym. Komendant ogłasza swoją decyzję rozkazem.

8. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym ponowne jej otwarcie
może nastąpić dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy.

9. 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.  W  przypadku  rozpatrzenia
negatywnego swoją decyzję umieszcza w rozkazie.

DOKUMENTACJA HKSI

HKSI prowadzi dokumentację swojej pracy, która obejmuje:

 Protokoły posiedzeń

 Wnioski do Komendanta Hufca o otwarcie i zamknięcie prób

 Programy prób, które są wyszczególnione w protokołach Komisji

 Dokumentację zamkniętych prób

 Rejestr prowadzonych prób

 Teczkę rozkazów Komendanta Hufca

 Teczkę pism wychodzących i przychodzących


