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I. POSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń działa na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII 

Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. 

2. Zbiórki Komisji są zamknięte dla instruktorów nie związanych z rozpatrywanymi sprawami, za 

wyjątkiem władz Hufca, władz wyższego szczebla ZHP upoważnionych do obecności. Komisja 

ma prawo podjąć uzasadnioną decyzję o uczestnictwie w zbiórce innego instruktora. 

3. Komisja może pracować w zespołach 3 osobowych, w których uczestniczy przewodniczący lub 

zastępca przewodniczącego. W przypadku zamykania próby podharcmistrzowskiej w zespole 

musi być jeden harcmistrz. 

4. Decyzje Komisji dotyczące otwarcia i zamknięcia prób są prawomocne przy obecności 

minimum trzech jej członków (w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego).  

5. Zmian w składzie Komisji może dokonać Komendant Hufca z własnej inicjatywy, na wniosek 

przewodniczącego Komisji, lub na wniosek 2/3 jej składu. 

6. Komisja spotyka się na zbiórkach w terminach zawartych w harmonogramie i podanych do 

ogólnej wiadomości na początku roku harcerskiego. W zależności od potrzeb dodatkowe zbiórki 

Komisji zwołuje i ogłasza jej przewodniczący. 

7. Komisja prowadzi obowiązkowe konsultacje dla kandydatów na ok.14 dni przed planowaną 

zbiórką a terminy zawarte są w harmonogramie i podane do ogólnej wiadomości na początku 

roku harcerskiego. Udział opiekuna w konsultacjach jest mile widziany. 

8. Na zbiórkach Komisji obowiązuje strój organizacyjny oraz posiadanie aktualnego potwierdzenia 

zaliczenia służby instruktorskiej. 
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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. Otwieranie próby.Otwieranie próby.Otwieranie próby.Otwieranie próby. 

a) Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji kandydat 

zapisuje się elektronicznie przez formularz dostępny na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/            

i przesyła na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.pl program próby przygotowany zgodnie                        

z wymaganiami SSI, zaakceptowany przez proponowanego opiekuna próby oraz opinię 

bezpośredniego przełożonego i otrzymuje informację zwrotną o miejscu i czasie konsultacji, 

b) Na konsultacjach instruktor KSI zapoznaje się z programem próby, którego zadania powinny być 

ułożone według zasady SMART i wpisane w wykres Gantta, doradza ewentualne zmiany  i ustala  

z kandydatem godzinę spotkania z Komisją, 

c) Na zbiórce Komisji osoba otwierająca próbę przedstawia: 

- uzupełnioną książeczkę harcerską lub instruktorską (próba phm), 

- wniosek o otwarcie próby z planowym terminem zamknięcia próby, numer z ewidencji ZHP, 

- zgodę przełożonego oraz opiekuna próby, 

- opinię bezpośredniego przełożonego, 

- program próby (3 kopie) podpisany przez przełożonego – szefa jednostki lub zespołu:  

  drużynowego, szczepowego, namiestnika lub członka komendy ds. pracy z kadrą, 

- wykres Gantta,    

- potwierdzenie uzupełnionej kartoteki instruktorskiej (drużynowy lub instruktor) poprzez wpis 

na liście dostępnej w komendzie hufca, 

- zaliczoną służbę instruktorską (próba phm.), 

- opinię od przełożonego o pozytywnie ocenionej pracy instruktorskiej za min. 12 miesięcy         

  od zamknięcia stopnia pwd. (próba phm.) 

d) Od opiekuna próby Komisja wymaga (poza wymaganiami SSI): 

- przygotowania do pełnienia roli opiekuna, 

- potwierdzenia uzupełnienia przed posiedzeniem kartoteki instruktorskiej (poprzez wpis na 

liście dostępnej w komendzie hufca), 

e) Komisja postępuje dalej zgodnie z trybem zdobywania stopni zawartym w SSI. 

2.2.2.2. Realizacja próbyRealizacja próbyRealizacja próbyRealizacja próby 

a) Na każdym etapie realizacji próby kandydat, instruktor lub opiekun może elektronicznie  mailem: 

KSItorun@zhp.net.pl poprosić o dodatkowe konsultacje lub o spotkanie z Komisją , 

b)b)b)b) Wszelkie zmiany w programie próby: rezygnacja z zadania, zmiana zadania, zmiana opiekuna 

lub zmiana czasu realizacji próby są możliwe tylko za pisemną zgodą członka Komisji.    
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3.3.3.3. Zamykanie próbyZamykanie próbyZamykanie próbyZamykanie próby 

a) Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin konsultacji kandydat 

zapisuje się elektronicznie przez formularz dostępny na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/            

i przesyła na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.pl jako załączniki: 

- raport z przebiegu próby (opisane wszystkie zadania), zrealizowania wymagań i spełnienia 

warunków zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia,  

- wymagane opinie: komendanta hufca, opiekuna, bezpośredniego przełożonego oraz inne 

opinie z realizacji zadań, 

- cały 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 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.  
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                        III. Opiekunowie prób.III. Opiekunowie prób.III. Opiekunowie prób.III. Opiekunowie prób. 

1. Opiekunem próby może być ( poza wymaganiami zawartymi w SSI): 

- instruktor, który w okresie do dwóch lat od zamknięcia stopnia podharcmistrza podjął się roli 

opiekuna lub w okresie do dwóch lat od zamknięcia prowadzonej próby podjął się prowadzenia 

następnej, 

- w przypadku minionego okresu dwóch lat od powyższej sytuacji, opiekunem może być 

instruktor, który: 

a) ukończył formę kształcenia w obszarze pracy z kadrą, w tym dla opiekunów prób lub 

b) pełni funkcję instruktorską;  

2. W przypadku wątpliwości co do przygotowania instruktora do pełnienia roli opiekuna Komisja 

może wymagać od niego przeszkolenia w określonym czasie. 

3. Ustala się, że jeden instruktor z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Toruń może prowadzić 

cztery próby na stopień jednocześnie, z zastrzeżeniem, że liczba prowadzonych prób w HKSI, 

MHKSI i ChKSI jest sumowana. 

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby 

podopiecznych. 

5. W wyjątkowych przypadkach opiekunem może być instruktor z przydziałem służbowym do 

innego hufca, jeśli spełnia wszystkie pozostałe warunki i uzyska zgodę KSI. 

IVIVIVIV. Inne. Inne. Inne. Inne    

1. W KSI  istnieje możliwość realizacji stażu. 

2. Zasady realizacji stażu ujęte są w odrębnym dokumencie zatwierdzonym w rozkazie                 

KH RL 2/2018 z dnia 05.02.2018 r. 

V. V. V. V. Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe 

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy i zasady ujęte  

w Statucie ZHP, Systemie Stopni Instruktorskich oraz innych dokumentach wewnętrznych ZHP. 

2. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca ZHP Toruń w dniu 12.12.2016 r.        

i ogłoszony rozkazem Komendanta Hufca ZHP Toruń L. 1/2017 z dnia  09.01.2017 r.  

3. Zmiana procedur została podana w rozkazie KH RL 11/2018 z dnia 01.10.2018 r. 

 

 


