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 Regulamin  Komisji Stopni Instruktorskich ZHR w Kanadzie 
 

 

I.  Powołanie, tryb pracy i zadania KSI. 

 

1. Komisję Stopni Instruktorskich (KSI) ZHR w Kanadzie powołuje i zatwierdza  rozkazem 

komendant chorągwi na wniosek komendy chorągwi i w ten sam sposób dokonuje zmian 

w jej składzie. Członkami KSI mogą być wyłącznie instruktorzy w stopniu minimum 

przewodnika. 

2. KSI liczy conajmniej 3 osoby. Pracą KSI kieruje jej przewodniczący, powołany 

rozkazem komendanta chorągwi na wniosek komendy chorągwi.  Przewodniczący 

dobiera członków KSI i przedstawia komendzie chorągwi kandydatury do zatwierdzenia 

rozkazem. 

3. Podstawowe zadania KSI to: 

 współuczestniczenie w wychowaniu instruktorów i współdziałanie w tym zakresie 

z komendą chorągwi i  komendantami szczepów, 

 prowadzenie prób na stopnie instruktorskie i występowanie z wnioskiem do 

komendanta  chorągwi o ich otwieranie oraz zamykanie, 

 zatwierdzanie programów prób na stopnie instruktorskie, 

 wspołdziałanie z opiekunami prób: 

o organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń w tym 

względzie, 

o udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni instruktorskich, 

o organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób, 

 zbieranie, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów metodycznych, 

programów i innch opracowań będących wynikiem realizacji prób 

instruktorskich. 

4. W razie potrzeby KSI może w skład komisji dokooptować instruktora harcerskiego na  

wymagany czas (np.okres próby) albo specjalistów z danej dziedziny której dotyczy 

program próby,  bez konieczności zatwierdzenia tej osoby przez komendę chorągwi. 

5. KSI może zwiekszyć lub zmniejszyć swój skład (zgodnie z punktem 2).  Wniosek 

powinien być przedstawiony komendantowi chorągwi do zatwierdzenia rozkazem. 

 

 

II.  Zasady  zdobywania stopni instuktorskich. 

 

1. Stopień instruktorski jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości społecznej i 

umiejętności wychowawczych instruktora. 

2. W organizacji obowiązują następujące stopnie instruktorskie: 

o Przewodnik/ przewodniczka, 

o Podharcmistrz/podharcmistrzyni, 

o Harcmistrz/harcmistrzyni. 
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3. Opiekunem próby na stopień przewodnika i podharcmistrza powinien być czynny 

instruktor z wyższym stopniem (odpowiednio podharcmistrz i harcmistrz). Komisja może 

wyrazić zgodę na pełnienie funkcji opiekuna przez instruktora w stopniu równorzędnym. 

Opiekunem próby na stopień harcmistrza może być harcmistrz z przynajmniej rocznym 

stażem pracy w tym stopniu. 

 

 

III. Otwarcie próby na stopnie instruktorskie: 

 

1. Wniosek o otwarcie próby na stopień instruktorski zainteresowany składa do KSI.  KSI 

rozpatruje wniosek i po pozytywnym rozpatrzeniu przekazuje komendantowi chorągwi 

do zatwierdzenia rozkazem otwarcia próby. 

2. KSI rozpatruje wniosek o otwarcie próby w obecności zainteresowanego i jego opiekuna. 

3. Wniosek o otwarcie próby instruktorskiej wymaga zgody bezpośredniego przełożonego. 

4. Program na stopień układa zainteresowany wraz z opiekunem tworząc zadania, w ten 

sposób aby wyczerpały one obowiązujace wymagania. Jedno wymaganie może być 

realizowane przez kilka zadań i odwrotnie, kilka wymagań może być zawarte w jednym 

zadaniu. 

5. Program próby powinien być maksymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb, 

zainteresowań, predyspozycji i cech osobowych podejmującego próbę.  Jeżeli 

zainteresowany nie może sprecyzować programu próby, KSI może wysunąć ramową 

propozycję programu próby.  Na tej podstawie zainteresowany z opiekunem opracowują 

program próby. 

6. KSI ma prawo, za zgodą kandydata i opiekuna, dodać do proponowanych zadań własne 

wymogi ze względu na pełniejszą realizację próby lub zmianę proponowanych zadań. 

7. Do dyskrecji KSI należy zaakceptowanie lub odrzucenie opiekuna próby lub polecenie 

zainteresowanemu znalezienie nowego opiekuna próby. 

8. Do dyskrecji KSI należy zaakceptowanie lub odrzucenie programu próby lub polecenie 

zainteresowanemu opracowanie nowego programu próby. 

9. Kandydat na otwarciu próby podharcmistrzowskiej i harcmistrzowskiej zobowiazany jest 

do przedłożenia KSI dokumentacji potwierdzającej zdobycie stopnia przewodnika lub 

podharcmistrza. 

10. KSI ma prawo zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane 

zadania, opiekuna próby i czas jej trwania. 

11. KSI może wyznaczyć dodatkowe wymagania na stopień wynikające z aktualnych potrzeb 

za zgodą kandydata i jego opiekuna. 

12. Po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby; 

akceptacji i zgodności z obowiązującymi wymaganiami KSI wnioskuje do komendanta 

chorągwi o otwarcie próby rozkazem. 

13. Nie jest wskazane aby członkowie KSI byli opiekunami prób prowadzonych w tej 

komisji. 

14. Komisja spotyka się raz na kwartał, a w szczególnych przypadkach w innym termnie  

jeżeli wymaga tego sytuacja. 

15. Na posiedzenia KSI osoby zainteresowane przychodzą w regulaminowym 

umundurowaniu. 
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16. Jeżeli istnieje konflikt interesu pomiędzy instruktorem KSI, opiekunem próby lub osobą 

realizujacą próbę, informacja o tym powinnna być podana przed rozpoczęciem próby i 

powinny być podjęte wszelkie możliwe starania do razwiązania tej sytuacji. 

 

 

IV. Realizacja próby. 

 

1. Kandydat, po zatwierdzeniu próby rozkazem komendanta chorągwi realizuje próbę 

zgodnie z planem przyjętym i zatwierdzonym przez KSI. 

2. Potwierdzenie realizowanych zadań dokonywane jest przez opiekuna próby oraz innych 

instruktorów jednostki harcerskiej w stopniu nie niższym od realizowanej próby 

włączonych w przeprowadzanie próby. 

3. Opiekun próby odpowiedzialny jest za poziom dojrzałości harcerskiej kandydata na 

instruktora, oraz zaopiniowanie jego kandydatury we wniosku.  

4. W uzasadnionych przypadkach KSI  ma prawo, w porozumieniu z kandydatem zmienić 

lub uzupełnić program realizowanej próby. 

5. Zasada powyższa może również dotyczyć zmiany opiekuna i czasu trwania próby. 

6. Podczas próby osoba realizująca wymagania prowadzi raport próby (dokumentację z jej 

przebiegu). 

7. Próba powinna być realizowana w okresie 12-24 miesięcy. 

 

 

V. Zamknięcie próby. 

 

1. Następuje po zrealizowaniu zadań określonych w próbie, w wyniku ich prezentacji na 

posiedzeniu KSI: 

 opiekun proby przedstawia KSI opinię o zdobywającym stopień i przebiegu 

próby, 

 Komisja po sprawdzeniu dokumentacji i przebiegu próby przeprowadza rozmowę 

z kandydatem i opiekunem.  Jezeli KSI jest usatysfakcjonowana przebiegiem i 

wynikami przeprowadzonej próby, zamyka próbę z wynikiem pozytywnym i 

kieruje odpowiedni wniosek  do komendanta chorągwi. 

2. Karta próby na stopień instruktorski wraz z pisemnym raportem próby i jej 

dokumentacją powinna być złożona  do sekretarza komendy chorągwi co najmniej 31 

dni przed dniem posiedzenia KSI. 

3. W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby albo niespełnienia 

wszystkich zadań próby KSI może  wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz 

próbę przedłużyć. 

4. Jeżeli próba nie zostanie zamknięta w ustalonym wcześniej terminie, KSI może 

przedlużyć okres realizacji próby o okres uzgodniony wspólnie z kandydatem i jego 

opiekunem. 

5. Po przekroczeniu czasu trwania próby o więcej niż 3 miesiące KSI może z własnej 

inicjatywy wnioskować do komendanta chorągwi o zamknięcie próby z wynikiem 

negatywnym. Ponowne otwarcie próby może nastąpić w terminie nie krótszym jak 

sześć miesięcy od jej anulowania.  
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6. Czas trwania próby można przedłużyć tylko na pisemny wniosek kandydata i 

opiekuna. 

7. Na pisemny wniosek KSI komendant chorągwi rozkazem zamyka próbę z wynikiem 

pozytywnym lub negatywnym.  

 Przy zamknieciu próby z wynikiem pozytywnym, KSI zgłasza do komendanta 

chorągwi wniosek o przyznaniu kandydatowi odpowiedniego stopnia 

instruktorskiego. 

 Przy zamknieciu próby z wynikiem negatywnym, KSI zgłasza do komendanta 

chorągwi wniosek o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. 

8. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym kandydat ma 14 dni na 

odwołanie się do komendanta chorągwi.  Komendant chorągwi może powołać 

jednorazowo trzyosobową komisję instruktorską do sprawdzenia przebiegu realizacji 

próby.  Musi to być zrobione w terminie nie dłuższym niż 31 dni od daty decyzji KSI.  

W razie opinii komisji instruktorskiej, że jest możliwość zakończenia próby z 

wynikiem pozytywnym, komisja wystawia pisemny wniosek do KSI z propozycją 

metody przedłużenia próby.  

9. Komendant chorągwi może w każdej chwili poprosić opiekuna próby albo KSI o 

poinformowanie na spotkaniu komendy chorągwi o stanie przeprowadzanych prób. 

10. Wymagania prób na poszczególne stopnie instruktorskie określone  są  w 

„Regulaminie Prób Stopni Instruktorskich”. 

11. Dorobek prób na stopnie instruktorskie stanowi własność wspólnoty  instruktorskiej i 

jeżeli nie ma w próbie konfidencjalnej informacji może być wykorzystywana przez 

każdego członka Związku.  Jeżeli jest w materiałach próby na stopień instruktorski 

konfidencjalna informacja, to jeżeli nie ma zgody kandydata na udostepnienie tej 

informacji, musi ona być usunięta z materiałów ogólnie dostepnych. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich 

Cezary Giluk phm. 


