
REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH  

HUFCA ZHP SOSNOWIEC  

 

I. Postanowienia 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. Na podstawie §67 ust.4 pkt.4 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa zasady 

zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane. 

3. Jeżeli w niniejszym dokumencie mowa jest o właściwej Komisji, należy  

przez to rozumieć Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich – nazwaną  

w tym dokumencie w skrócie HKSI – zgodnie z przydziałem służbowym 

zdobywającego stopień. 

4. Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym Komendancie, należy przez 

to rozumieć Komendanta Hufca powołującego rozkazem Komisję Stopni 

Instruktorskich. 

5. Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o wędrowniku, członku 

starszyzny, instruktorze, komendancie, przewodniczącym HKSI, przewodniku, 

podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje się odpowiednio wędrowniczki, członkini 

starszyzny, instruktorki, komendantki, przewodniczącej HKSI, przewodniczki, 

podharcmistrzyni i harcmistrzyni. 

 

II. Zasady działania Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 

 

1. Do zadań HKSI należy: 

 stymulowanie rozwoju instruktorów, 

 prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, zgodnie 

z nadanymi przez Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP uprawnieniami, 

 praca z opiekunami prób na stopnie, 

 zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji 

prób na stopnie, 

 potwierdzanie prób instruktorskich – wnioskowanie do Komendanta Hufca 

ponownie ubiegających się osób o członkostwo w ZHP oraz osób, 

które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich. 

 współpraca z innymi zespołami instruktorskimi (przede wszystkim z Zespołem 

Kształcenia, Programowym), 

 systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków, 

 wnioskowanie do Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP o przedłużenie 

uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. 



 

III. Powoływanie i zadania Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 

 

1. Członków HKSI mianuje rozkazem Komendant Hufca. 

2. Członkowie HKSI Powinni posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji, 

podnosić kwalifikacje podczas konsultacji, warsztatów organizowanych przez 

Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich. 

3. W skład HKSI wchodzą instruktorzy w stopniu harcmistrza i podharcmistrza, 

mający zaliczoną służbę instruktorską. 

4. Komisja składa się z co najmniej 3 osób. 

5. HKSI ma prawo prowadzić próby na stopień przewodnika i podharcmistrza, 

jeżeli Komendant Chorągwi przedłuży uprawnienia Komisji do prowadzenia 

prób podharcmistrzowskich. 

6. HKSI prowadzi próby instruktorskie osób z przydziałem służbowym 

do danego Hufca. 

7. Na terenie Hufca działa tylko jedna Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich. 

 

IV. Tryb pracy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 

 

1. HKSI przyjmuje regulamin pracy zgodny systemem stopni instruktorskich 

i przedkłada go Komendantowi Hufca. 

2. Posiedzenia HKSI odbywają się w lokalu Komendy Hufca ZHP w Sosnowcu 

przy ulicy 1-go Maja 21/23, w każdą pierwszą środę miesiąca. 

3. W uzasadnionych przypadkach HKSI może odbyć swoje posiedzenie w innym 

dodatkowym terminie. 

4. HKSI może pracować w całym składzie, jak i w zespole roboczym. Zespół 

roboczy powinien liczyć minimum 2 osoby, a w jego składzie musi pracować 

przewodniczący lub sekretarz. 

5. HKSI przedkłada raz do roku Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskiej 

dokumenty niezbędne do monitorowania pracy Komisji- wniosek HKSI 

o przyznanie uprawnień do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza. 

Po ich pozytywnym zaopiniowaniu – nadaniu uprawnień – HKSI wnioskuje 

o ich przedłużenie. Komendant Chorągwi ogłasza swoją decyzję w rozkazie. 

6. HKSI prowadzi pracę z opiekunami prób. Opiekun próby musi uzyskać zgodę 

właściwej Komisji. Do zakończenia próby swojego podopiecznego – 

realizującego program próby – musi mieć zaliczoną służbę instruktorską. 

 HKSI udostępnia materiały dotyczące zdobywania stopni instruktorskich, 

 HKSI prowadzi konsultacje, poradnictwo i inne formy szkolenia. 

7. HKSI dba o właściwy  poziom merytoryczny spotkań prowadzonych 

ze zdobywającymi stopień i ich opiekunami, jednocześnie dbając o wysoki 

poziom prowadzonych prób. Buduje dobry wizerunek HKSI i etos stopnia 

instruktorskiego. 

 



V. Zasady zdobywania stopni instruktorskich – pkt. II Uchwały nr 43/XXXVIII 

Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 roku. 

 

VI. Tryb zdobywania stopni instruktorskich – pkt. III Uchwały nr 43/XXXVIII 

Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 roku. 

 

VII. Wymagania na stopnie – pkt. IV Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP 

z dnia 2 października 2016 roku. 

 

VIII. Zobowiązanie Instruktorskie – pkt. V Uchwały nr 43/XXVIII  Rady Naczelnej 

ZHP z dnia 2 października 2016 roku. 

 

IX. Dokumentacja pracy HKSI. 

 

1. Dokumentacja obejmuje: 

 protokoły z posiedzeń HKSI, 

 rejestr prowadzonych prób, 

 kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób, 

 dokumentacja zamkniętych prób, 

 dorobek prób instruktorskich. 

 

2. Materiały dotyczące zdobywania stopni: 

 wniosek o otwarcie próby na stopień, 

 program próby na stopień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


