
Załącznik do Uchwały Komendy Hufca
nr 4/40/2018 z 21 listopada 2018 roku.

Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP
Poznań Rejon

Podstawa i tryb działania, skład.
1. Komisja  Stopni  Instruktorskich  Hufca  ZHP  Poznań  Rejon  (zwana  dalej  KSI  Hufca),  działa  na

podstawie uchwały Rady Naczelnej nr 43/XXXVIII z 2 października 2016 roku w sprawie systemu
stopni instruktorskich.

2. KSI Hufca powołuje rozkazem Komendant Hufca, w skład której wchodzi co najmniej 3 instruktorów,
przy czym ponad połowa musi być w stopniu harcmistrza. 

3. Komendant Hufca mianuje Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Przewodniczący KSI
Hufca  musi  być  w  stopniu  harcmistrza.  Członkowie  Komisji  powinni  posiadać  przeszkolenie  do
pełnienia funkcji lub uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji. 

4. Przewodniczący KSI Hufca kieruje działalnością komisji, a w szczególności:
• organizuje działalność komisji, 
• przewodniczy posiedzeniem plenarnym komisji, 
• reprezentuje KSI na zewnątrz, 
• jest odpowiedzialny za przygotowanie corocznego sprawozdania,

5. W  przypadku  nieobecności  przewodniczącego  pracą  komisji  kieruje  jego  zastępca,  na  którego
przechodzą prawa i obowiązki przewodniczącego.

6. Sekretarz KSI Hufca jest odpowiedzialny za:
• protokołowanie posiedzeń plenarnych komisji,
• przygotowanie wniosku do Komendanta Hufca z posiedzenia Komisji, 
• przyjmowanie wniosków i ustalenie porządku posiedzenia Komisji, 

Zadania:
7. KSI Hufca prowadzi próby instruktorskie osób z przydziałem służbowym do Hufca Poznań Rejon. 
8. KSI hufca ma prawo prowadzić  próby instruktorskie na stopień przewodnika,  oraz po uzyskaniu

pozytywnej opinii KSI Chorągwi Wielkopolskiej również próby na stopień podharcmistrza. 
9. KSI Hufca wspólnie z ZKK Hufca prowadzi pracę i szkolenia z opiekunami prób instruktorskich.

Tryb pracy:
10. KSI  Hufca  samodzielnie  przyjmuje  regulamin  pracy  zgodny  z  aktualnym  systemem  stopni

instruktorskich. Regulamin zatwierdza Komenda Hufca, a ogłasza w rozkazie Komendant Hufca.
11. KSI Hufca realizuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych w siedzibie Hufca Poznań Rejon.

Przewodniczący  może zwołać posiedzenie  wyjazdowe,  jeśli  dane środowiska  Hufca zgłosi  takie
zapotrzebowanie.

12. KSI Hufca zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Terminarz spotkań ma
być opublikowany na stronie Hufca Poznań Rejon: www.rejon.zhp.wlkp.pl

Prowadzenie prób na stopnie, dorobek prób, opiekunowie. 
13. Warunkiem przystąpienia do otwarcia próby jest przesłanie drogą elektroniczną przez otwierającego

próbę/opiekuna na adres  ksi.poznanrejon@gmail.com wypełnionego wniosku o otwarcie próby na
stopień najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem KSI Hufca. Aktualne wzory wniosków
dostępne  są  na  stronie  Hufca:  www.rejon.zhp.wlkp.pl Na  posiedzenie  osoba  otwierająca  próbę
dostarcza wniosek w formie papierowej. Przed otwarciem próby komisja wysłuchuje wnioskodawcę i
jego opiekuna w zakresie programu próby oraz zawartych w niej zadań. 

14. KSI Hufca, podczas rozmowy z osobą otwierającą próbę ma prawo: za zgodą zainteresowanego
zmienić zadania, opiekuna próby, czas jej trwania, przyjąć dodatkowe zadania a w uzasadnionych
przypadkach uznać za spełnione wymaganie na stopień. Wszelkie zmiany wraz z ich uzasadnieniem
winny zostać wpisane przez Komisję w próbie.

15. W celu przedłużenia zaplanowanego okresu realizacji próby lub zmiany zadania, probant realizujący
próbę składa do Komisji  wniosek według wzoru umieszczonego na stronie www.rejon.zhp.wlkp.pl
formie elektronicznej na adres  ksi.poznanrejon@gmail.com W celu przedłużenia terminu realizacji
próby nie jest konieczne przybycie zainteresowanego na posiedzenie Komisji. 

16. W celu zamknięcia próby osoba realizująca próbę na stopień przesyła drogą elektroniczną na adres
ksi.poznanrejon@gmail.com , wniosek o zamknięcie próby, najpóźniej na 14 dni przed planowanym
posiedzeniem  KSI  Hufca.  Do  wniosku  należy  dołączyć  pisemny  raport  z  przebiegu  próby,
potwierdzający  zrealizowanie  i  spełnienie  warunków  zamknięcia  próby,  osiągnięcia  poziomu
opisanego  w  idei  stopnia  wraz  z  dokumentacją  powstałą  w  trakcie  realizacji  próby.  Przed
posiedzeniem KSI  Hufca,  członkowie  analizują  przesłane  materiały  i  konsultują  z  zamykającym
próbę uzupełnienie raportu próby.
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17. Na  posiedzeniu  komisji  zamykający  próbę  przedkłada  wniosek  o  zamknięcie  próby  w  formie
papierowej  oraz przedstawia  raport  próby  w formie  papierowej  i  omawia  poszczególne  zadania
próby. W posiedzeniu tym musi uczestniczyć opiekun próby.

18. Sekretarz Komisji po przyjęciu uprzednio skonsultowanej dokumentacji otwarcia/zamknięcia próby
ustala orientacyjną godzinę stawiennictwa się probanta na Komisji.

19. Komendant Hufca jest zobowiązany do otwarcia próby lub jej zamknięcia w ciągu 30 dni od daty
otrzymania pisemnego wniosku KSI Hufca. 

20. W  przypadku  wniosku  KSI  Hufca  o  zamknięcie  próby  z  wynikiem  negatywnym,  stosuje  się
procedurę opisana w pkt. 20 w systemie stopni instruktorskich. 

21. W przypadku niezakończenia próby przez probanta w wyznaczonym terminie, KSI Hufca w terminie
6 miesięcy od przewidywanego terminu zakończenia, ma prawo wezwać zdobywającego stopień i
opiekuna do stawienia się na posiedzenie komisji, podczas której dokonana zostanie przez Komisję
ocena oraz podjęta  zostanie decyzja o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu  próby.
Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności,
komisja na następnym posiedzeniu zamknie próbę z wynikiem negatywnym.

22. Zalecane jest aby opiekun prób instruktorskich był przeszkolony do pełnienia funkcji. 
23. O publikacji dorobku prób instruktorskich i jego formie decyduje KSI Hufca. 
24. W przypadku posiedzenia KSI, podczas którego będzie zamykana próba, której to opiekunem próby

jest  członek  KSI,  zalecana  jest  obecność  Komendanta  Hufca.  Jeśli  opiekunem  próby  jest
Przewodniczący,  na  posiedzeniu  Komisji  musi  być  obecny  jego  zastępca  który  przejmuje
prowadzenie obrad Komisji. 


