
 

 

  
 

 

ZASADY REALIZACJI STAŻU  

W KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH 

HUFIEC ZHP TORUŃ 

1. Organizatorem stażu jest  Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń. 

2. Realizacja stażu realizowana jest w ramach zadań KSI, określonych przez Uchwały nr 43/XXXVIII Rady 

Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. 

3. Staż może być realizowany przez instruktorów ZHP mających przydział służbowy do Hufca ZHP Toruń 

posiadających stopień podharcmistrza lub harcmistrza lub z otwartą próbą podharcmistrzowską, 

mających zaliczoną służbę instruktorską, lub dla osób z otwartą próbą podharcmistrzowską.  

4. Kandydat do odbycia stażu powinien się zgłosić do przewodniczącego KSI Hufca ZHP Toruń drogą 

mailową.  

5. Cele odbywania stażu w KSI Hufiec ZHP Toruń: 

a. Wnikliwe zapoznanie się z zasadami funkcjonowania KSI Hufiec ZHP Toruń 

b. Kreowanie wizerunku KSI Hufiec ZHP Toruń  

c. Umożliwienie odnowienia warsztatu opiekunów prób lub przygotowanie się do roli opiekuna 

na stopnie instruktorskie 

d. Udoskonalenie pracy KSI Hufiec ZHP Toruń, dzięki spostrzeżeniom stażystów 

6. Przebieg stażu: 

a. Na okres trwania stażu przydzielany zostaje opiekun stażu, będący obecnym członkiem KSI 

Hufiec ZHP Toruń 

b. W czasie stażu, trwającego max. 6 miesięcy, uczestnik jest zobligowany do: 

-  uczestnictwa w konsultacjach min. 2 otwarć stopnia instruktorskiego oraz 2 zamknięć 

stopni instruktorskich.  

-  obecności na min. 3 otwarciach prób instruktorskich podczas posiedzeń KSI Hufiec ZHP 

Toruń.  

- obecności na min. 2 zamknięciu próby podczas posiedzenia KSI Hufiec ZHP Toruń.  

c. Stażyści z otwartą próbą harcmistrzowską lub instruktorzy w stopniu harcmistrza zobligowani 

są do uczestnictwa w min. 1 otwarciu i zamknięciu prób podharcmistrzowskiej.  

d. Dokładny przebieg stażu  jest ustalany z przewodniczącym KSI Hufiec ZHP Toruń lub osobą 

odpowiedzialną indywidualnie i może się różnic od powyższych założeń za zgodą KSI Hufiec 

ZHP Toruń.   

e. Stażysta jest zobligowany do przygotowywania się do posiedzeń i konsultacji poprzez 

zapoznanie się z dokumentacją.  

7. W trakcie trwania stażu, kandydat ma dostęp do wybranych dokumentacji prób instruktorskich, 

przekazanych mu przez opiekuna stażu. Wspólnie z opiekunem lub przy udziale innych członków  KSI 

Hufca ZHP Toruń ma możliwość analizowania otwieranych  

i zamykanych prób instruktorskich. 



  
  

8. W trakcie posiedzeń  KSI ZHP Hufiec Toruń, kandydat ma prawo do zabierania głosu oraz wyrażania 

swoich opinii w momencie nieobecności probanta, jednakże nie ma głosu decydującego w sprawach 

prób instruktorskich. 

9. Kandydat zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, wszystkich pozyskanych informacji  

w ramach stażu. 

10. Po zakończeniu stażu (spełnienia wszystkich wymagań określonych w pkt. 6) kandydat składa raport 

ze swojej pracy w formie pisemnego wniosku. Po pozytywnej ocenie KSI Hufiec ZHP Toruń, kandydat 

otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w stażu - równoważne z odbyciem seminarium  lub 

warsztatów dla opiekunów prób, ważne dwa lata od daty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  



  
  

 


