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STOPNI  INSTRUKTORSKICHSTOPNI  INSTRUKTORSKICHSTOPNI  INSTRUKTORSKICHSTOPNI  INSTRUKTORSKICH    

    

                               

 
 

KARTA PRÓBYKARTA PRÓBYKARTA PRÓBYKARTA PRÓBY    
NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKANA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKANA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKANA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA    

    
  DhDhDhDh ..................................................................................................................  Numer z ewidencji ZHP Numer z ewidencji ZHP Numer z ewidencji ZHP Numer z ewidencji ZHP …….…….….………………………. 

  Próbę otwarto:  Rozkaz L. …........... z dnia .....................         Próbę zamknięto: Rozkaz L. ............... z dnia ...................... 

I D E A  S T O P N I AI D E A  S T O P N I AI D E A  S T O P N I AI D E A  S T O P N I A  

      Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy 
swojeswojeswojeswojego postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We współdziałaniu z dziećmi go postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We współdziałaniu z dziećmi go postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We współdziałaniu z dziećmi go postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We współdziałaniu z dziećmi                 
i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział w życiu drużyny, świadomie stosui młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział w życiu drużyny, świadomie stosui młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział w życiu drużyny, świadomie stosui młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział w życiu drużyny, świadomie stosująjąjąjąc c c c 
metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę                                 
i powierzoną grupę.i powierzoną grupę.i powierzoną grupę.i powierzoną grupę.    Współtworzy hufcową wspólnotę. Współtworzy hufcową wspólnotę. Współtworzy hufcową wspólnotę. Współtworzy hufcową wspólnotę. Ma świadomość wychowawczej roli służby w harcerstwie.Ma świadomość wychowawczej roli służby w harcerstwie.Ma świadomość wychowawczej roli służby w harcerstwie.Ma świadomość wychowawczej roli służby w harcerstwie.    

WNIOSEKWNIOSEKWNIOSEKWNIOSEK    

O ZAMKNIO ZAMKNIO ZAMKNIO ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ    

Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o pozytywne zamknięcie Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o pozytywne zamknięcie Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o pozytywne zamknięcie Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o pozytywne zamknięcie 
próby przewodnikowskiej.próby przewodnikowskiej.próby przewodnikowskiej.próby przewodnikowskiej.        Informuję, że wykonałam/em wszystkie zadania i spełniam wszystkie warunki do Informuję, że wykonałam/em wszystkie zadania i spełniam wszystkie warunki do Informuję, że wykonałam/em wszystkie zadania i spełniam wszystkie warunki do Informuję, że wykonałam/em wszystkie zadania i spełniam wszystkie warunki do 
zamknięcia próby. Do wniosku zzamknięcia próby. Do wniosku zzamknięcia próby. Do wniosku zzamknięcia próby. Do wniosku załączam: program próby ałączam: program próby ałączam: program próby ałączam: program próby (ze zmianami w trakcie trwania próby), raport , raport , raport , raport                                     
z przebiegu próby; oryginały opinii: komendanta hufca, opiekuna próby, bezpośredniego przełożonego oraz z przebiegu próby; oryginały opinii: komendanta hufca, opiekuna próby, bezpośredniego przełożonego oraz z przebiegu próby; oryginały opinii: komendanta hufca, opiekuna próby, bezpośredniego przełożonego oraz z przebiegu próby; oryginały opinii: komendanta hufca, opiekuna próby, bezpośredniego przełożonego oraz 
opiniopiniopiniopinieeee    …………………….…..………………………………….………….…………………………..,,,,        a także do wglądu doka także do wglądu doka także do wglądu doka także do wglądu dokumentację umentację umentację umentację 
powstałą w trakcie próby i uzupełnioną książeczkę harcerską.powstałą w trakcie próby i uzupełnioną książeczkę harcerską.powstałą w trakcie próby i uzupełnioną książeczkę harcerską.powstałą w trakcie próby i uzupełnioną książeczkę harcerską.    

Oświadczam, że przesłany elektronicznie dorobek próby do upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP Oświadczam, że przesłany elektronicznie dorobek próby do upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP Oświadczam, że przesłany elektronicznie dorobek próby do upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP Oświadczam, że przesłany elektronicznie dorobek próby do upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP 
Toruń zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, aToruń zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, aToruń zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, aToruń zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, artykuły i recenzje, poradniki rtykuły i recenzje, poradniki rtykuły i recenzje, poradniki rtykuły i recenzje, poradniki                                 
i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby są mojego autorstwa. Jednocześnie oświadczam, że i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby są mojego autorstwa. Jednocześnie oświadczam, że i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby są mojego autorstwa. Jednocześnie oświadczam, że i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby są mojego autorstwa. Jednocześnie oświadczam, że 
przysługuje mi nieograniczone prawo majątkowe do zamieszczonych dzieł i nie naruszają one praw autorskichprzysługuje mi nieograniczone prawo majątkowe do zamieszczonych dzieł i nie naruszają one praw autorskichprzysługuje mi nieograniczone prawo majątkowe do zamieszczonych dzieł i nie naruszają one praw autorskichprzysługuje mi nieograniczone prawo majątkowe do zamieszczonych dzieł i nie naruszają one praw autorskich    osób osób osób osób 
trzecich. Zawarte w nich materiały obce lub zdjęcia mają podane źródła pochodzenia i mieszczą się w granicach prawa trzecich. Zawarte w nich materiały obce lub zdjęcia mają podane źródła pochodzenia i mieszczą się w granicach prawa trzecich. Zawarte w nich materiały obce lub zdjęcia mają podane źródła pochodzenia i mieszczą się w granicach prawa trzecich. Zawarte w nich materiały obce lub zdjęcia mają podane źródła pochodzenia i mieszczą się w granicach prawa 
cytatu (zgodnie z art. 29 ustawy prawo autorskie i pokrewne). Jako autor udzielam (poza wyraźnie zastrzeżonymi cytatu (zgodnie z art. 29 ustawy prawo autorskie i pokrewne). Jako autor udzielam (poza wyraźnie zastrzeżonymi cytatu (zgodnie z art. 29 ustawy prawo autorskie i pokrewne). Jako autor udzielam (poza wyraźnie zastrzeżonymi cytatu (zgodnie z art. 29 ustawy prawo autorskie i pokrewne). Jako autor udzielam (poza wyraźnie zastrzeżonymi 
materiałami) Związkowi materiałami) Związkowi materiałami) Związkowi materiałami) Związkowi Harcerstwa Polskiego (ZHP), organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie przy Harcerstwa Polskiego (ZHP), organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie przy Harcerstwa Polskiego (ZHP), organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie przy Harcerstwa Polskiego (ZHP), organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie przy                                 
ul. M. Konopnickiej 6, licencji (z prawem udzielania sublicencji) do korzystania i rozporządzania, w całości lub ul. M. Konopnickiej 6, licencji (z prawem udzielania sublicencji) do korzystania i rozporządzania, w całości lub ul. M. Konopnickiej 6, licencji (z prawem udzielania sublicencji) do korzystania i rozporządzania, w całości lub ul. M. Konopnickiej 6, licencji (z prawem udzielania sublicencji) do korzystania i rozporządzania, w całości lub                                                                         
w dowolnie wybranych częściacw dowolnie wybranych częściacw dowolnie wybranych częściacw dowolnie wybranych częściach (fragmentach lub warstwach) z utworów, artystycznych wykonań oraz innych h (fragmentach lub warstwach) z utworów, artystycznych wykonań oraz innych h (fragmentach lub warstwach) z utworów, artystycznych wykonań oraz innych h (fragmentach lub warstwach) z utworów, artystycznych wykonań oraz innych 
przedmiotów praw pokrewnych w przekazanej formie (tekst, grafika, fotografia, nagranie głosowe, materiał wideo), jak przedmiotów praw pokrewnych w przekazanej formie (tekst, grafika, fotografia, nagranie głosowe, materiał wideo), jak przedmiotów praw pokrewnych w przekazanej formie (tekst, grafika, fotografia, nagranie głosowe, materiał wideo), jak przedmiotów praw pokrewnych w przekazanej formie (tekst, grafika, fotografia, nagranie głosowe, materiał wideo), jak 
również wykorzystywanych, wykonanych, stworzonych, pokazanych lurównież wykorzystywanych, wykonanych, stworzonych, pokazanych lurównież wykorzystywanych, wykonanych, stworzonych, pokazanych lurównież wykorzystywanych, wykonanych, stworzonych, pokazanych lub w inny sposób rozpowszechnionych przez b w inny sposób rozpowszechnionych przez b w inny sposób rozpowszechnionych przez b w inny sposób rozpowszechnionych przez 
Autora w trakcie wydarzenia organizowanego przez ZHP bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich Autora w trakcie wydarzenia organizowanego przez ZHP bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich Autora w trakcie wydarzenia organizowanego przez ZHP bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich Autora w trakcie wydarzenia organizowanego przez ZHP bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich 
znanych polach eksploatacji.znanych polach eksploatacji.znanych polach eksploatacji.znanych polach eksploatacji.        
Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP. 
Stopień, imię i nazwisko ........................................................................................... Pełniona funkcja .................................................... 
Przynależność organizacyjna ........................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa) 
Toruń, dnia .......................                                                                                      .............................................. 
                                                                                                                                 (podpis kandydata)  
 

Jako opiekun próby wnioskuję o pozytywne zamknięcie próby przewodnJako opiekun próby wnioskuję o pozytywne zamknięcie próby przewodnJako opiekun próby wnioskuję o pozytywne zamknięcie próby przewodnJako opiekun próby wnioskuję o pozytywne zamknięcie próby przewodnikowskiej                       ikowskiej                       ikowskiej                       ikowskiej                       
dh dh dh dh …………………………………………………….…..……….. i załączam opinię dotyczącą dotychczasowej jej/jego służby. i załączam opinię dotyczącą dotychczasowej jej/jego służby. i załączam opinię dotyczącą dotychczasowej jej/jego służby. i załączam opinię dotyczącą dotychczasowej jej/jego służby. 
Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.Oświadczam, że mam opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP. 
Stopień, imię i nazwisko ....................................................................................... Pełniona funkcja ………..………………………….. 
Przynależność organizacyjna ................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa) 
Toruń, dnia .......................                                                                                       …......................................... 
                                                                                                                                         (podpis  opiekuna)  

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o pozytywnym/negatywnym Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o pozytywnym/negatywnym Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o pozytywnym/negatywnym Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o pozytywnym/negatywnym 
zamknięciu próby na stopień przewodniczki/ka dhzamknięciu próby na stopień przewodniczki/ka dhzamknięciu próby na stopień przewodniczki/ka dhzamknięciu próby na stopień przewodniczki/ka dh ...............................................................................................................    
i zawnioskowano do komendanta hufca ZHP Toruń o przyznanie stopnia przewodniczki/przewodnika. i zawnioskowano do komendanta hufca ZHP Toruń o przyznanie stopnia przewodniczki/przewodnika. i zawnioskowano do komendanta hufca ZHP Toruń o przyznanie stopnia przewodniczki/przewodnika. i zawnioskowano do komendanta hufca ZHP Toruń o przyznanie stopnia przewodniczki/przewodnika.  
Protokół KSI nr …………..……………..................................................... z dnia  .....................................    Podpisy członków KSI:               

1. ........................................................................  .........................................         2. ........................................................................   .......................................... 

3. ........................................................................  .........................................         4. ..............................,,,,.......................................    ……….................................. 
            (stopień, imię i nazwisko)                          (podpis)                                           (stopień, imię i nazwisko)                          (podpis)     
    



  

  

Z uchwały nr 43/XXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie systemu Z uchwały nr 43/XXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie systemu Z uchwały nr 43/XXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie systemu Z uchwały nr 43/XXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich:stopni instruktorskich:stopni instruktorskich:stopni instruktorskich:    

PROGRAM PRÓBYPROGRAM PRÓBYPROGRAM PRÓBYPROGRAM PRÓBY 

a) jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań stopnia, 
b) 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), 
c) uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 
d) jest powiązany z planem pracy środowiska, 
e) wiąże się z pełnioną przez niego funkcją, 
f) określa przewidywany czas trwania próby. 

WARUNKI OTWARCIA PRÓBYWARUNKI OTWARCIA PRÓBYWARUNKI OTWARCIA PRÓBYWARUNKI OTWARCIA PRÓBY 

1. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. 
2. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań. 
3. Ukończone 16 lat.    

WYMAGANIAWYMAGANIAWYMAGANIAWYMAGANIA 

1.   Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej podstawie ułożył i konsekwentnie  
     realizował plan swojego rozwoju. 
2.  Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania. 
3.  Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina,  
    szkoła, drużyna, środowisko zawodowe). 
4.  Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku. 
5.  Bierze udział w życiu hufca. 
6.  W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej metodą  
     harcerską z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: 
a) stosowania instrumentów metodycznych, 
b) stosowania systemu małych grup, 
c) tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji i podsumowania, 
d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnicą, 
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek 

oraz uczestniczył w: 
f) organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą, 
g) organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy w terenie uwzględniających współdziałanie i współzawodnictwo, 
h) pozyskiwaniu środków finansowych lub innych form wsparcia działalności gromady/drużyny, 
i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję, 
j) prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania gromady/drużyny, 
k) współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp. 
7.  Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących umundurowania, musztry, ceremoniału harcerskiego w pracy z drużyną. 
8.  Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach wykorzystał w pracy wychowawczej. Przeczytał minimum 3 książki harcerskie.    

WARUNKI ZAMKNIĘCIA PRÓBYWARUNKI ZAMKNIĘCIA PRÓBYWARUNKI ZAMKNIĘCIA PRÓBYWARUNKI ZAMKNIĘCIA PRÓBY 

1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby. 
2. Przestrzeganie zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w  
   pracy z dziećmi i młodzieżą. 
3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerki orlej – harcerza orlego. 
4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy zawierającego zajęcia w praktyce. 
5. Pozytywnie oceniona służba w gromadzie/drużynie w okresie realizacji próby. 
6. Ukończenie kursu przewodnikowskiego. 
7. Posiadanie wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom stawianym wychowawcom wypoczynku.    
    

Z REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHPZ REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHPZ REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHPZ REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHP    TORUŃTORUŃTORUŃTORUŃ    

II ZASADY OTWIERANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓBII ZASADY OTWIERANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓBII ZASADY OTWIERANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓBII ZASADY OTWIERANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓB    
1.1.1.1.     Zamykanie próbyZamykanie próbyZamykanie próbyZamykanie próby    
a)a)a)a) Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formulNajpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formulNajpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formulNajpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formularz arz arz arz         
dostępny na stronie dostępny na stronie dostępny na stronie dostępny na stronie https://torun.zhphttps://torun.zhphttps://torun.zhphttps://torun.zhp.pl/e.pl/e.pl/e.pl/e----biuro/biuro/biuro/biuro/    i przesyła na pocztę KSI: i przesyła na pocztę KSI: i przesyła na pocztę KSI: i przesyła na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.plKSItorun@zhp.net.plKSItorun@zhp.net.plKSItorun@zhp.net.pl    jako załączniki:jako załączniki:jako załączniki:jako załączniki:    
----    raport z przebiegu raport z przebiegu raport z przebiegu raport z przebiegu próbypróbypróbypróby (opisane wszystkie zadania), zrealizowania wymagań i spełnienia warunków zamknięcia próby oraz                    
   z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia,  
- wymagane opiniewymagane opiniewymagane opiniewymagane opinie: komendanta hufca, opiekuna, bezpośredniego przełożonego oraz inne opinie z realizacji zadań, 
- cały dorobek próbycały dorobek próbycały dorobek próbycały dorobek próby do zapoznania się przez Komisję i upowszechnienia w Banku Pomysłów Hufca ZHP Toruń (z wyjątkiem materiałów  
   zastrzeżonych przez kandydata), zawierający konspekty zbiórek, gier i innych form, programy biwaków i obozów, artykuły i recenzje,  
   poradniki i informatory oraz inne opracowania przygotowane w ramach próby, sporządzone na wzorze konspektu. 
 - kandydat otrzymuje informację zwrotnąkandydat otrzymuje informację zwrotnąkandydat otrzymuje informację zwrotnąkandydat otrzymuje informację zwrotną o miejscu i czasie konsultacji, 
b) Na konsultacjach instruktor KSI omawia dostarczone dokumenty, doradza ewentualne uzupełnienia i ustala z kandydatem godzinę  
    spotkania z Komisją, 
c) Na zbiórce Komisji osoba zmykająca próbę przedstawia: 
- uzupełnioną książeczkę harcerską lub instruktorską (próba phm), 
- wniosek o zamknięcie próby, 
- wydrukowany raport z przebiegu próby, 
- podpisane oryginały wszystkich opinii, 
- do wglądu materiały dodatkowe z wykonania zadań (zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia, inne wypracowane materiały), 
- wypełnioną kartotekę instruktorską, jeśli nie była wcześniej wymagana. 
d) Komisja postępuje dalej zgodnie z trybem zdobywania stopni zawartym w SSI. 
e) W przypadku wniosku kandydata o negatywne zamknięcie próby pierwszy wniosek Komisji  o negatywne zamknięcie próby staje się 
ostateczny, ponieważ w całości spełnia jego żądanie. W pozostałych przypadkach wniosków o negatywne zamknięcie próby obowiązują 
zasady zawarte w SSI.  


