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I.ORGANIZACJA PRACY KOMISJI. 

1. Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich powołuje rozkazem oraz dokonuje 
zmian w jej składzie Komendant Chorągwi. 

2. Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich funkcjonuje zgodnie z Systemem 

Stopni Instruktorskich (załącznik do Uchwały nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z 
dnia 6 marca 2011r.). 

3. Siedzibą CHKSI jest Komenda Chorągwi we Wrocławiu, ul. Nowa 6. 
4. Komisja odbywa swoje posiedzenia raz w miesiącu. 
5. W przypadku konieczności Komisja może wyznaczyć dodatkowy termin 

posiedzenia. 
6. W zależności od potrzeb Komisja może odbywać posiedzenia wyjazdowe. 

7. Pracą Komisji kieruje przewodniczący (przy pomocy wiceprzewodniczących). 
8. Decyzje Komisji są prawomocne przy obecności minimum 3 członków Komisji w 

tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

9. Komisja rozpatruje wnioski złożone najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem 
posiedzenia. 

10.Członkowie CHKSI prowadzą dyżury w siedzibie Komendy Chorągwi w ustalonych i 
podanych do wiadomości terminach. 

11.Po posiedzeniu Komisji przewodniczący (lub sekretarz) przekazuje Komendantowi 

Chorągwi wniosek o: 
 otwarcie prób,  

 zamknięcie prób, 
 przyznanie stopni, 
 zmiany w Regulaminie Pracy ChKSI. 

12.Od decyzji CHKSI przysługuje instruktorom odwołanie do Komendanta Chorągwi w 
terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia decyzji. 

13.Na posiedzeniach Komisji obowiązuje strój organizacyjny. 
 
II.OTWARCIE PRÓBY. 

1. Warunkiem otwarcia próby na stopień instruktorski jest przedłożenie Komisji w 
terminie najpóźniej 7 dni przed datą jej posiedzenia następujących dokumentów:  

 wniosku o otwarcie próby (wg wzoru - załącznik nr 1 do regulaminu),  
 programu próby z zadaniami spełniającymi wymagania wyznaczone w Systemie 

Stopni Instruktorskich,  

 pisemną zgodę bezpośredniego przełożonego. 
2. Opiekunem próby może być: 

 na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz; 
 na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 
- uzyskał zgodę właściwej ChKSI, 
- ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, 

- ma otwartą próbę harcmistrzowską, 
- jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę 

przewodnikowską; 
 na stopień harcmistrza – harcmistrz. 
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską. 



3. Opiekun próby powinien działać w tym samym środowisku co kandydat. W 
uzasadnionych przypadkach CHKSI może zaakceptować opiekuna z innego 
środowiska. 

4. Opiekun próby winien być obecny na posiedzeniu Komisji otwierającym próbę. W 
przypadku, gdy z ważnych powodów nie jest to możliwe, Komisja winna otrzymać 

pisemną zgodę na podjęcie się roli opiekuna próby. 
5. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz po pozytywnym przyjęciu 

programu próby wnioskuje do Komendanta Chorągwi o otwarcie próby. 

6. W przypadku warunkowego otwarcia próby kandydat zobowiązany jest do 
uzupełnienia wniosku w terminie uzgodnionym z Komisją. 

7. Komisja zobowiązana jest do rozpatrzenia złożonego wniosku w ciągu miesiąca od 
daty jego złożenia. 

 

III.OCENA PRZEBIEGU PRÓBY. 
1. Okres odbywania próby przeznaczony na realizację zadań określa Kandydat we 

wniosku, zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat. 
2. W przypadku konieczności przedłużenia okresu realizacji próby, Kandydat winien o 

tym fakcie poinformować CHKSI na piśmie i uzyskać zgodę na nowy termin 

realizacji próby. 
3. Próby, których okres realizacji przekroczy bez zgody Komisji 3 miesiące, zostaną 

przez Komisję zamknięte z wynikiem negatywnym. 
4. Nad prawidłowym przebiegiem próby czuwa Opiekun próby. 

5. Realizacja próby może być kontrolowana przez członków Komisji i osoby przez nią 
upoważnione. 

6. Potwierdzenia realizacji zadań zawartych w próbie dokonuje Opiekun próby. 

7. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany Opiekuna próby lub istotnych ze 
względu na wymagania zadań, instruktor realizujący próbę zgłasza ten fakt 

CHKSI, która podejmuje odpowiednią zaprotokołowaną decyzję. 
 
IV.ZAMKNIĘCIE PRÓBY. 

1. Warunkiem zamknięcia próby z wynikiem pozytywnym jest: 
a. złożenie wniosku o zamkniecie próby co najmniej 7 dni przed terminem 

posiedzenia Komisji wraz z dokumentacją próby potwierdzającą realizację 
przyjętych w programie próby zadań (w tym następujących dokumentów: 
pisemny raport z przebiegu próby, materiały dokumentujące realizację zadań, 

materiały metodyczne opracowane w wyniku realizacji zadań), opinię 
bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską. 

b. złożenie przez Opiekuna próby opinii o jej przebiegu, 
c. stawienie się na posiedzeniu Komisji wraz z Opiekunem w uzgodnionym 

terminie, 

d. pozytywna ocena CHKSI przebiegu próby. 
2. Po pozytywnym lub negatywnym zamknięciu próby CHKSI kieruje do Komendanta 

Chorągwi odpowiedni wniosek. 
3. Po pozytywnym zamknięciu próby Komendant Chorągwi przyznaje stopień 

rozkazem. 

4. Po negatywnym zamknięciu próby Komendant Chorągwi na wniosek CHKSI 
ogłasza zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. 

5. Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich po odbyciu końcowej rozmowy z 
Kandydatem z udziałem jego Opiekuna, decyzję o zamknięciu próby bądź jej 
odroczeniu podejmuje w obradach bez udziału kandydata. 

6. Od decyzji CHKSI Kandydat może odwołać się zgodnie z pkt. I 12 niniejszych 
zasad. 

 
V. DZIAŁALNOŚĆ CHORĄGWIANEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH. 
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich: 

 stymuluje rozwój instruktorów, 



 prowadzi i monitoruje próby na stopnie instruktorskie, 
 pracuje z opiekunami prób, 
 koordynuje pracę i sprawuje nadzór merytoryczny nad HKSI, 

 współpracuje z innymi zespołami instruktorskimi KCH (zespołem kadry kształcącej, 
zespołami metodycznymi i programowymi), 

 we współpracy z Komendantem Chorągwi i zespołem kadry kształcącej odpowiada 
za upowszechnienie dorobku programowo-metodycznego wypracowanego w 
ramach realizowanych prób, 

 systematyczne podnosi kwalifikacje swoich członków. 
 

 
 


