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Uchwała nr 2/2017 z dnia 4 kwietnia  2017 r. 

Komendy Hufca ZHP Mosina  

w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Stopni  Instruktorskich Hufca ZHP Mosina 

 

Podstawa i tryb powołania, skład 

1. Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowi Uchwała nr 43/XXXVIII 

Rady naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016r. w sprawie systemu stopni 

instruktorskich 

2. Komisję Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Mosina (KSI) powołuje rozkazem 

komendant hufca. 

3. W skład KSI Hufca ZHPMosina wchodzi co najmniej 3 instruktoróww stopniu 

podharcmistrza i harcmistrza. Co najmniej połowę składu komisji stanowią 

harcmistrzowie. 

4. Komendant Hufca ZHPMosina mianuje członków KSI, w tym przewodniczącego, 

jego zastępcę i sekretarza, dokonuje zmian i odwołuje. 

5. Przewodniczący KSI Hufca ZHP Mosina kieruje działalnością komisji, 

a w szczególności: 

1) organizuje działalność komisji, 

2) ustala terminy i proponuje porządek posiedzenia KSI, 

3) przewodniczy posiedzeniom, 

4) reprezentuje KSI na zewnątrz, 

5) wykonuje inne czynności wynikające z niniejszego regulaminu i przepisów 

ZHP. 

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracą komisji kieruje jego zastępca, 

na którego przechodzą prawa i obowiązki przewodniczącego. 

7. Sekretarz komisji: 

1) przygotowuje harmonogram posiedzenia KSI i przekazuje 

gozainteresowanym probantom, 

2) przygotowuje wnioski z danego posiedzenia do komendanta hufca, 

3) zamieszcza informacje dotyczące pracy KSI na stronie hufca: 

www.zhpmosina..pl 

4) prowadzi dokumentację KSI. 

 

Zadania 
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8. KSI Hufca realizuje zadania określone w pkt. VI ust. 27 oraz ust. 58-66 Uchwały Rady 

naczelnej nr. 43/XXXVIII z 02.10.2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich, 

a w szczególności: 

1) prowadzi próby na stopnie przewodniczki/przewodnika oraz próby 

na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza po nadaniu uprawnień 

przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. 

2) Prowadzi pracę z opiekunami prób na stopnie instruktorskie. 

 

9. W zakresie powierzonych jej zadań KSI Hufca współpracuje z innymi zespołami 

Hufca ZHP Mosina. 

 

Tryb prac 

 

10.  KSI Hufca ZHP Mosina realizuje swoje zadania na posiedzeniach w całym składzie 

lub mniejszym, przy zachowaniu warunku, ze zespół liczy co najmniej 3 osoby, 

w tym przewodniczący KSI lub jego zastępca. 

11. Posiedzenia KSI  odbywają się raz w miesiącu. Terminarz spotkań umieszczany jest 

na stronie www.zhpmosina.pl 

12. Z posiedzeń KSI sporządzany jest protokół. 

13. Uczestników posiedzeń KSI obowiązuje strój organizacyjny. 

14. KSI Hufca ZHPMosina upowszechnia zadania z podejmowanych prób. 

 

Prowadzenie prób na stopnie, dorobek prób, opiekunowie prób 

15. Warunkiem przystąpienia do otwarcia próby jest przesłanie drogą elektroniczną 

przez otwierającego próbę na adres: ewka29@poczta.onet.eu wypełnionego 

wniosku o otwarcie próby wraz z jej programem, w terminie 14 dni przed 

planowanym posiedzeniem KSI. Wniosek musi być kompletny. 

16. Na posiedzenie KSI instruktor otwierający próbę dostarcza  wniosek wraz 

z programem wersji papierowej. Przed otwarciem próby komisja wysłuchuje 

wnioskodawcę i jego opiekuna w zakresie programu próby oraz zawartych w niej 

zadań. 

17. W celu przedłużenia zaplanowanego okresu realizacji próby, instruktor realizujący 

próbę składa do KSI wniosek  wraz z raportem o zrealizowanych dotychczas 

zadaniach próby w formie elektronicznej na adres: ewka29@poczta.onet.eu 

18. W celu zamknięcia próby instruktor realizujący próbę na stopień przesyła drogą 

elektroniczną na adres: ewka29@poczta.onet.eu, wniosek o zamknięcie próby wraz 

z raportem z przebiegu próby, najpóźniej na 14 dni przed planowanym najbliższym 

posiedzeniem KSI Hufca Mosina (bez załączników).  

mailto:ewka29@poczta.onet.eu
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19. Na posiedzeniu KSI, instruktor zamykający próbę przedkłada wniosek o zamknięcie 

próby w formie papierowej oraz przedstawia raport próby w formie papierowej 

i omawia poszczególne zadania próby. 

20. Instruktor otwiera lub zamyka próbę na posiedzeniu KSI w obecności opiekuna 

próby. 

21. Opiekunem próby na stopień przewodnika może być podharcmistrz lub harcmistrz, 

który ma zaliczoną służbę instruktorską i został zaakceptowany przez KSI. 

 

Komendant Hufca 

hm. Magdalena Jakubowska 

 


