
Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskiej 
działającej przy Komendzie Hufca ZHP w Białymstoku 

 
Komisja Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca ZHP Białystok (zwana dalej Komisją) funkcjonuje w oparciu 
o Uchwałą Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni 
instruktorskich.. Komisja Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca ZHP Białystok powoływana jest przez 
Komendanta Hufca, który z jej składu mianuje Przewodniczącego, Zastępców i Sekretarza. 
 
1. Komisja liczy od 5 – 9 członków. 
2. Członkami komisji są instruktorzy w stopniu Podharcmistrza i Harcmistrza. 
3. Komisja pracuje w zespołach w składzie minimum 3 członków – w składzie zespołu musi uczestniczyć 

Przewodniczy Komisji lub jego Zastępca, dwóch członków zespołu musi posiadać stopień Harcmistrza.  
Komendant Hufca może uczestniczyć w posiedzeniach KSI jako obserwator lub jako jej członek                            
– w zastępstwie za członka KSI – informacja taka musi mieć odzwierciedlenie w protokole z danego 
posiedzenia. 

4. Spotkania Komisji odbywają się w siedzibie KH ZHP w Białymstoku lub innym miejscu dostępnym dla 
instruktorów na terenie miasta w terminach określonych w Terminarzu prób, który jest dostępny na stronie 
internetowej Hufca Białystok. W uzasadnionych przypadkach Komisja może organizować dodatkowe 
spotkania, których miejsce i termin ogłaszane będą na stronie internetowej Hufca Białystok. 

5. Na swoich posiedzeniach komisja: 
5.1 rozpatruje wnioski związane z realizacją prób instruktorskich zgodnie z trybem otwierania                                                

i zamykania prób na stopnie instruktorskie w KSI Hufca ZHP Białymstoku w tym dotyczące : 
       - otwarcia próby na stopień Przewodnika lub Podharcmistrza 
       -   zmiany w programie próby 
       -   zmiany opiekuna próby  
       -   zamknięcia próby na stopień Przewodnika lub Podharcmistrza 
5.2 potwierdza stopnie instruktorskie osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, 

które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich 
6 Ponadto Komisja: 
         - współpracuje z zespołami instruktorskimi Hufca Białystok (przede wszystkim z zespołem kadry  
              kształcącej i programowym) w zakresie szkoleń  i innych form doskonalenia instruktorów, zwłaszcza  
            opiekunów prób na stopnie.  
         - uczestniczy w szkoleniach i innych formach doskonalących organizowanych  przez KSI i ZKK  
             działające przy Białostockiej Komendzie Chorągwi ZHP lub w kształceniu prowadzonym na poziomie  
           centralnym . 
7 W trakcie posiedzenie Komisja przeprowadza rozmowę z kandydatem i jego opiekunem rozpatrując wniosek 

o otwarcie lub zamknięcie próby. 
8 Decyzję o zamknięciu próby z wnioskiem pozytywnym lub negatywnym komisja podejmuje w jawnej 

rozmowie z opiekunem próby na stopień 
9 Komisja prowadzi dyżury, które odbywają się bezpośrednio przed planowanym posiedzeniem. W trakcie 

dyżuru członek komisji:  
       - prowadzi konsultacje związane z realizacją próby instruktorskiej  
10. Dokumentacja związana z otwarciem bądź zamknięciem próby na stopień musi zostać przesłana na  
       skrzynkę pocztową ksi@bialystok.zhp.pl na 7 dni przed terminem posiedzenia . 
11.Oprócz konsultacji podczas dyżurów z Komisją można kontaktować się przy pomocy  
       poczty elektronicznej wysyłając wiadomości na adres: ksi@bialystok.zhp.pl. Korzystając  
       z poczty elektronicznej można; zapisać się na posiedzenie komisji, wysłać podanie  
      dotyczące przedłużenia czasu trwania próby, wysłać podanie dotyczące zmiany zadania,  
      zadać pytanie dotyczące realizacji zadań lub inne związane z działalnością Komisji                                                         
      i  realizacją próby na stopień. 
12. Oprócz posiedzeń zgodnych z Terminarzem prób,  Komisja spotyka się na spotkaniach roboczych  
       związanych z jej bieżącą działalnością.  
13. Wszystkie decyzje podejmowane przez KSI : 
      - zapadają zwyczajową większością głosów, 
     - są wprowadzone do protokołu spotkań KSI pod rygorem ich nieważności . 
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