
Tryb otwierania i zamykania prób na stopnie instruktorskie w Komisji Stopni Instruktorskich 
działającej przy   Komendzie Hufca ZHP w Białymstoku  

 
1. Do próby w KSI KH ZHP w Białymstoku może przystąpić instruktor, wędrownik posiadający 

podstawowy przydział służbowy w Hufcu Białystok. Osoby spoza Hufca Białystok, chcące otwierać 
próbę w KSI KH ZHP Białystok muszą uzyskać pisemną zgodę swojego Komendanta Hufca  

2. Instruktor, wędrownik podejmujący próbę zdobycia stopnia instruktorskiego powinien spełniać 
warunki otwarcia próby, następnie przygotować i zrealizować program próby zgodnie                                         
z wymogami stopnia oraz spełniać warunki zamknięcia próby zgodnie z działem IV „Wymagania na 
stopnie” , zawartym w „Systemie stopni instruktorskich”, wprowadzonych Uchwałą Nr 43/XXXVIII 
Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich. 

3. Opiekun próby instruktorskiej bądź instruktor zgłaszający się na otwarcie próby podharcmistrza 
musi mieć zaliczoną służbę instruktorską oraz potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej za 
bieżący kwartał.  

4. KSI ustanawia limit prób instruktorskich prowadzonych przez jednego opiekuna do 4. Zmiana 
limitu wymaga decyzji Komendanta Hufca. 

5. Na 7 dni przed posiedzeniem KSI kandydat przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej 
dokumentację na otwarcie (formularz karta próby część informacyjna + część z zadaniami) lub 
zamknięcie (dokumentacja z przebiegu i realizacji próby). 

6. Jeżeli w terminie jak wyżej  kandydat nie dostarczy swojej dokumentacji zostanie skreślony z listy 
na najbliższe posiedzenie komisji. Ponowne zapisanie na posiedzenie KSI może nastąpić po 
upływie 3 miesięcy.  

7. Kandydat wraz z opiekunem stawia się osobiście w dniu posiedzenia KSI podczas której                           
ma nastąpić otwarcie próby. Kandydat i opiekun stawiają się na posiedzeniu komisji w mundurach1 

8. Instruktor proponowany na funkcję opiekuna próby musi mieć ukończone warsztaty dla 
opiekunów prób. 

9. Program próby przedstawiany jest w karcie próby, którą instruktor (harcerz) przedstawia 
osobiście zespołowi KSI. Na spotkaniu komisji obecny jest opiekun próby  

10. KSI może zmienić, za zgodą zainteresowanego proponowane zadania, opiekuna próby                                    
i czas jej trwania. 

11. KSI ma podstawie Rozdziału III. pkt 16, b), Uchwały Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 
października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom Komendy Hufca i jej zespołów, mając na względzie dbałość o rozwój kadry hufca 
wprowadza dodatkowe wymagania wynikające z potrzeb środowiska; 
a) dla stopnia Przewodnik/Przewodniczka: 
-  ukończenie kursu z metodyki w której pracuje drużyna 
b) dla stopnia Podharcmistza/Podharcmistrzyni: 
- realizacja projektu finansowego bądź równoważnego pozyskania środków na działalność 
harcerską potwierdzonego przez Komendanta bądź Skarbnika Hufca 

12. Kandydat, po zrealizowaniu zadań próby, zgłasza się do KSI w celu zamknięcia próby na stopień i 
składa następujące dokumenty2.  

    

                                                 
1
 Zgodnych z Regulaminem mundurowym  ZHP wprowadzonym Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 59/2015 z dnia 31 marca 

2015 r. 
2
 Uchwałą Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich. . 



 Dokumentacja dotycząca zamknięcia próby na stopień przewodnika 
 Na 7 dni przed planowanym posiedzeniem KSI przesłana w wersji elektronicznej na 

skrzynkę pocztową ksi@bialystok.zhp.pl  
o stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko, stopień jakiego próba dotyczy, 
o kartę próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań, 
o opinię namiestnika, 
o opinię opiekuna próby, 
o dyplom ukończenia kursu przewodnikowskiego, 
o dyplom ukończenia 15 - godzinnego kursu pierwszej pomocy, 
o ukończone warsztaty z wybranej metodyki (w której pracuje drużyna), 
o sprawozdanie z realizacji próby – własna ocena jej realizacji, 
o dokumentację zrealizowanych zadań, 
o potwierdzenie posiadanego stopnia harcerskiego – min. HO. 

 W dniu posiedzenia KSI w wersji papierowej 
o kartę próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań, 
o opinię namiestnika, 
o opinię opiekuna próby, 
o 2 zdjęcia legitymacyjne. 

Dokumentacja dotycząca zamknięcia próby na stopień podharcmistrza: 

 Na 7 dni przed planowanym posiedzeniem KSI przesłana w wersji elektronicznej na 
skrzynkę pocztową ksi@bialystok.zhp.pl  

o stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko, stopień jakiego próba dotyczy, 
o kartę próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań, 
o opinię komendanta hufca 
o opinię opiekuna próby, 
o dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego, 
o napisany projekt na dofinansowanie dowolnej inicjatywy, 
o sprawozdanie z realizacji próby – własna ocena jej realizacji, 
o dokumentację zrealizowanych zadań. 

 W dniu posiedzenia KSI w wersji papierowej 
o kartę próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań, 
o opinię komendanta hufca, 
o opinię opiekuna próby. 

13. Podczas posiedzenia KSI opiekun próby przedstawia swoją dodatkową opinię o zdobywającym 
stopień i przebiegu próby osobiście.  

14. Z uzasadnionych powodów w trakcie posiedzenia zamykającego próbę na stopień KSI może 
zobowiązać kandydata do uzupełnienia dokumentacji bądź realizacji dodatkowego zadania.  

15. Próba może być zamknięta z wnioskiem pozytywnym, negatywnym. 
16.  Po złożeniu przez KSI wniosku o negatywne zamknięcie próby Komendant Hufca jest zobowiązany 

do podjęcia decyzji o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym, jednak nie wcześniej niż 14 dni 
od daty wpłynięcia wniosku KSI. W tym terminie zdobywającemu stopień przysługuje prawo do 
odwołania się od postanowienia KSI do właściwego komendanta. Komendant rozpatruje 
odwołanie w ciągu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje 
sprawę próby do KSI. KSI powtórnie dokonuje oceny realizacji próby w terminie 30 dni. Ponowny 
wniosek KSI do komendanta jest ostateczny. W przypadku niewniesienia odwołania lub 
negatywnego rozpatrzenia odwołania pierwszy wniosek KSI staje się ostateczny. Decyzję 
komendant ogłasza w rozkazie w ciągu 30 dni od ostatecznego wniosku KSI. 
 
Zatwierdzono decyzją Komendanta Hufca ZHP Białystok w dniu ………… 
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