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Rada 
Naczelna ZHP 
 

 

 
 

Uchwa a nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP 

z dnia 2 pa dziernika 2016 r. 
w sprawie systemu stopni instruktorskich 

 
 
 
Stopnie instruktorskie wyznaczaj  drog  rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest 
kszta towanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlaj  wiedz , dojrza  
spo eczn , umiej tno ci wychowawcze i do wiadczenie instruktora zgodne z ide  
stopnia. Zdobycie wy szego stopnia nie wymaga pe nienia funkcji na wy szym 
poziomie struktury ZHP, wymaga jednak umiej tno ci coraz szerszego patrzenia na 
dzia ania organizacji. 
 
Kluczow  rol  w dobrym i skutecznym funkcjonowaniu systemu stopni 
instruktorskich odgrywaj  opiekunowie prób oraz komisje stopni instruktorskich. 
Komisje stopni instruktorskich razem z komendantami oraz innymi zespo ami 
instruktorskimi s  odpowiedzialne za tworzenie jak najlepszych warunków dla 
wszystkich, którzy chc  si  rozwija  przez zdobywanie stopni instruktorskich. 
Podstaw  pracy KSI musi by  zaufanie, yczliwo , indywidualne podej cie, 
otwarto  i ch  niesienia pomocy zdobywaj cym stopnie, a jednocze nie 
uczciwo  wobec organizacji i jej zasad – b ce, wraz z merytoryczn  
samodzielno ci  komisji oraz dobr  wspó prac  z ideowymi i sumiennymi 
opiekunami, gwarancj  wysokiej jako ci prowadzonych prób. 
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Na podstawie § 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP okre la zasady 

zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi zane. 
2. Je eli w niniejszym dokumencie jest mowa o w ciwym komendancie, nale y 

przez to rozumie  komendanta hufca, chor gwi lub Naczelnika ZHP 
powo uj cego rozkazem komisj  stopni instruktorskich (KSI). 

3. Je li w niniejszym dokumencie mowa jest o w ciwej komisji, nale y przez to 
rozumie  komisj  stopni instruktorskich hufca, mi dzyhufcow , chor gwi lub 
przy G ównej Kwaterze ZHP – zgodnie z przydzia em s bowym zdobywaj cego 
stopie . 

4. Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o w drowniku, cz onku 
starszyzny, instruktorze, komendancie, przewodnicz cym KSI, przewodniku, 
podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje si  odpowiednio do w drowniczki, 
cz onkini starszyzny, instruktorki, komendantki, przewodnicz cej KSI, 
przewodniczki, podharcmistrzyni i harcmistrzyni. 
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II. ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
5. Stopnie instruktorskie wyznaczaj  drog  rozwoju instruktorskiego, a ich celem 

jest kszta towanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlaj  wiedz , 
dojrza  spo eczn , umiej tno ci wychowawcze i do wiadczenie instruktora 
zgodne z ide  stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pe nienia funkcji na 
okre lonym poziomie struktury organizacji. 

6. Stopnie instruktorskie: 
a) przewodnik – przewodniczka, 
b) podharcmistrz – podharcmistrzyni, 
c) harcmistrz – harcmistrzyni, 

 s  zdobywane przez cz onków ZHP. 
7. Opiekunem próby mo e by : 

a) na stopie  przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz, 
b) na stopie  podharcmistrza – harcmistrz, a tak e podharcmistrz, który 

spe nia cznie nast puj ce warunki: 
 uzyska  zgod  w ciwej KSI, 
 ma stopie  podharcmistrza od minimum 2 lat, 
 ma otwart  prób  harcmistrzowsk , 
 jako opiekun przeprowadzi  i zamkn  z wynikiem pozytywnym co 

najmniej jedn  prób  przewodnikowsk , 
c) na stopie  harcmistrza – harcmistrz. 

8. KSI po uzyskaniu akceptacji KSI wy szego szczebla mo e ustali  dodatkowe 
wymagania stawiane opiekunom próby, opisuj c je w swoim regulaminie. 

9. Opiekun próby musi mie  zaliczon  s  instruktorsk . 
 
III. TRYB ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
10.W drownik, cz onek starszyzny lub instruktor decyduj cy si  na zdobywanie 

stopnia zg asza do w ciwej KSI gotowo  podj cia próby. 
11.KSI akceptuje opiekuna próby przedstawionego przez otwieraj cego prób  lub 

wyznacza za jego zgod  innego opiekuna próby. 
12.Otwieraj cy prób  wspólnie z opiekunem ustala program próby, który: 

a) jest drog  doj cia do poziomu wynikaj cego z idei i wymaga  stopnia, 
b) zawiera dowoln  liczb  zada , które zapewniaj  realizacj  wszystkich 

wymaga  na stopie  (jedno zadanie mo na powi za  z wi ksz  liczb  
wymaga , a jedno wymaganie mo e by  realizowane przez kilka zada ), 

c) uwzgl dnia w zadaniach aktualny poziom i do wiadczenie zdobywaj cego 
stopie , 

d) jest powi zany z planem pracy rodowiska, 
e) wi e si  z pe nion  przez niego funkcj , 
f) okre la przewidywany czas trwania próby. 

13.Otwieraj cy prób  sk ada wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do 
ciwej KSI. Wniosek wymaga opinii bezpo redniego prze onego osoby 

otwieraj cej prób . 
14.Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyj ciu 

programu próby wnioskuje do w ciwego komendanta o otwarcie próby. 
15.Po z eniu przez KSI wniosku o otwarcie próby w ciwy komendant jest 

zobowi zany do podj cia decyzji o otwarciu próby i og oszenia jej w rozkazie 
nie pó niej ni  30 dni od daty wp yni cia wniosku KSI. 
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16.KSI ma prawo: 
a) zmieni , za zgod  lub na wniosek zainteresowanego, proponowane 

zadania, opiekuna próby i czas jej trwania, 
b) przyj  dodatkowe wymagania na stopnie, wynikaj ce z potrzeb 

rodowiska i programu jego rozwoju, 
c) w uzasadnionych przypadkach skróci  okres s by instruktorskiej 

niezb dnej do otwarcia próby na kolejny stopie , 
d) w uzasadnionych przypadkach, bior c pod uwag  wykszta cenie, 

do wiadczenie i dotychczasowy przebieg s by instruktorskiej kandydata 
do stopnia, uzna  za spe nione wymaganie na stopie , opisuj c ten fakt  
w programie próby wraz z uzasadnieniem. 

17.W celu zamkni cia próby: 
a) zdobywaj cy stopie  sk ada do KSI wniosek o zamkni cie próby; do 

wniosku nale y do czy : pisemny raport z przebiegu próby, 
zrealizowania wymaga  i spe nienia warunków zamkni cia próby oraz z 
osi gni cia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentacj  powsta  w 
wyniku realizacji próby oraz opinie bezpo redniego prze onego  
i komendanta zaliczaj cego s  instruktorsk , 

b) opiekun przedstawia KSI pisemn  opini  o zdobywaj cym stopie   
i przebiegu próby. 

18.KSI po rozmowie ze zdobywaj cym stopie  i jego opiekunem wnioskuje do 
ciwego komendanta o zamkni cie próby. 

19.Po z eniu przez KSI wniosku o pozytywne zamkni cie próby w ciwy 
komendant jest zobowi zany do podj cia decyzji o zamkni ciu próby  
z wynikiem pozytywnym oraz o przyznaniu stopnia. Decyzj  o zamkni ciu próby 
z wynikiem pozytywnym oraz przyznaniu stopnia komendant og asza w rozkazie 
nie pó niej ni  30 dni od daty wp yni cia wniosku KSI. 

20.Po z eniu przez KSI wniosku o negatywne zamkni cie próby w ciwy 
komendant jest zobowi zany do podj cia decyzji o zamkni ciu próby  
z wynikiem negatywnym, jednak nie wcze niej ni  14 dni od daty wp yni cia 
wniosku KSI. W tym terminie zdobywaj cemu stopie  przys uguje prawo do 
odwo ania si  od postanowienia KSI do w ciwego komendanta. Komendant 
rozpatruje odwo anie w ci gu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwo ania 
komendant ponownie kieruje spraw  próby do KSI. KSI powtórnie dokonuje 
oceny realizacji próby w terminie 30 dni. Ponowny wniosek KSI do komendanta 
jest ostateczny. W przypadku niewniesienia odwo ania lub negatywnego 
rozpatrzenia odwo ania pierwszy wniosek KSI staje si  ostateczny. Decyzj  
komendant og asza w rozkazie w ci gu 30 dni od ostatecznego wniosku KSI. 

21.W przypadku niezako czenia próby przez zdobywaj cego w wyznaczonym 
terminie KSI najpó niej po up ywie 3 miesi cy wzywa zdobywaj cego stopie   
i opiekuna do stawienia si  na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny 
realizacji próby oraz podejmuje decyzj  o przed eniu czasu trwania próby lub 
zamkni ciu próby. Je eli odbywaj cy prób  nie stawi si  na wezwanie komisji  
i nie usprawiedliwi swojej nieobecno ci, komisja na nast pnej zbiórce zamyka 
prób  z wynikiem negatywnym. 

22.Ponowne otwarcie próby mo e nast pi  po up ywie co najmniej 6 miesi cy od 
zamkni cia próby z wynikiem negatywnym. 

23.Dorobek prób na stopnie instruktorskie powinien by  upowszechniony, tak by 
umo liwi  korzystanie z niego kadrze oraz zdobywaj cym stopnie. 

24.Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat. 
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IV. WYMAGANIA NA STOPNIE 

 
PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA 

 
Idea stopnia 

Swoj  postaw  propaguje harcerski system warto ci wynikaj cy z Przyrzeczenia 
i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy swojego post powania. Pracuje 
nad w asnymi s abo ciami i rozwija zdolno ci. Jest wzorem dla harcerzy. We 
wspó dzia aniu z dzie mi i m odzie  znajduje rado , umie by  starszym koleg  
i przewodnikiem. Bierze aktywny udzia  w yciu dru yny, wiadomie stosuj c 
metod  harcersk  i wykorzystuj c przyk ad osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialno ci za prac  i powierzon  grup . 
Wspó tworzy hufcow  wspólnot . Ma wiadomo  wychowawczej roli s by  
w harcerstwie. 

 
Warunki otwarcia próby 

1. Z enie Przyrzeczenia Harcerskiego. 
2. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniaj cego realizacj  

wymaga . 
3. Uko czone 16 lat. 

 
Wymagania 

1. Kszta tuje w asn  osobowo  zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym dokona  
samooceny i na tej podstawie u  i konsekwentnie realizowa  plan swojego 
rozwoju. 

2. Pog bia swoj  wiedz  i rozwija swoje zainteresowania. 
3. Zachowuje w ciwe proporcje w wype nianiu obowi zków wynikaj cych  

z przynale no ci do ró nych grup spo ecznych (rodzina, szko a, dru yna, 
rodowisko zawodowe). 

4. Podejmuje sta  s  w swoim harcerskim rodowisku. 
5. Bierze udzia  w yciu hufca. 
6. W trakcie minimum 9-miesi cznej aktywnej s by w gromadzie/dru ynie 

wykaza  si  umiej tno ci  pracy wychowawczej metod  harcersk  z dzie mi 
lub m odzie  w wybranej grupie wiekowej, w tym umiej tno ciami: 

a) stosowania instrumentów metodycznych, 
b) stosowania systemu ma ych grup, 
c) tworzenia programu gromady/dru yny, jego realizacji  

i podsumowania, 
d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnic , 
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek 

oraz uczestniczy  w: 
f) organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystuj cych kontakt  

z przyrod , 
g) organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy w terenie 

uwzgl dniaj cych wspó dzia anie i wspó zawodnictwo, 
h) pozyskiwaniu rodków finansowych lub innych form wsparcia 

dzia alno ci gromady/dru yny, 
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i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska gromady/dru yny i pe ni  na 
nim funkcj , 

j) prowadzeniu dokumentacji niezb dnej do dzia ania gromady/dru yny, 
k) wspó pracy ze rodowiskiem dzia ania – rodzicami, szko , itp. 

7. Wykaza  si  umiej tno ci  stosowania zasad dotycz cych umundurowania, 
musztry, ceremonia u harcerskiego w pracy z dru yn . 

8. Wiedz  zdobyt  w harcerskiej literaturze i mediach wykorzysta  w pracy 
wychowawczej. Przeczyta  minimum 3 ksi ki harcerskie. 

 
Warunki zamkni cia próby 

1. Osi gni cie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymaga  
próby. 

2. Przestrzeganie zasad „Polityki ochrony bezpiecze stwa dzieci w ZHP” oraz 
innych przepisów dotycz cych zasad bezpiecze stwa w pracy z dzie mi  
i m odzie . 

3. Posiadanie wiedzy i umiej tno ci na poziomie stopnia harcerki orlej – 
harcerza orlego. 

4. Uko czenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy zawieraj cego 
zaj cia w praktyce. 

5. Pozytywnie oceniona s ba w gromadzie/dru ynie w okresie realizacji próby. 
6. Uko czenie kursu przewodnikowskiego. 
7. Posiadanie wiedzy i umiej tno ci odpowiadaj cych wymaganiom stawianym 

wychowawcom wypoczynku. 
 
Oznaka stopnia 

Oznak  stopnia przewodnika jest granatowa podk adka pod krzy em harcerskim 
i granatowa lilijka na lewym r kawie munduru. 

 
 

PODHARCMISTRZ - PODHARCMISTRZYNI 
 
Idea stopnia 

Okre la kierunki swojego rozwoju i je realizuje. Pracuje nad w asnymi 
abo ciami, prze amuj c je. Przyk adem osobistym wiadomie i pozytywnie 

oddzia uje na otoczenie. Rozumie ludzi i otaczaj  go rzeczywisto  – reaguje 
na ich potrzeby. Systematycznie stosuje s  jako narz dzie harcerskiej pracy 
wychowawczej. Potrafi zauwa  sytuacje problemowe i je rozwi zywa . Umie 
spojrze  na nie szerzej, ni  tylko z perspektywy w asnego rodowiska. Buduje 
swój autorytet. Doskonali sw  wiedz  i umiej tno ci wychowawcze. Dzieli si  
nimi z kadr . wiadomie i konsekwentnie stosuje metod  harcersk . Pracuje  
w zespole instruktorskim. Ma w asny pogl d na sprawy nurtuj ce jego 
rodowisko harcerskie. Wzmacnia to samo  harcerstwa. 

 
Warunki otwarcia próby 

1. Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesi cy od 
przyznania stopnia przewodnika. 

2. Zaliczona s ba instruktorska. 
3. Uko czone 18 lat. 
4. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniaj cego realizacj  

wymaga . 
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5. Bra  udzia  w doskonaleniu zast powych, przybocznych. 
6. Ma do wiadczenie na funkcji dru ynowego lub przybocznego. 

 
Wymagania 

1. Wykaza  si  umiej tno ci  pracy nad sob , stawiania celów w yciu, 
podejmowania dzia  (do ich realizacji), ich oceny i wyci gania wniosków. 

2. Podnosi swoje umiej tno ci i kwalifikacje. 
3. Bierze czynny udzia  w yciu otaczaj cego go rodowiska spo ecznego. 
4. W swojej pracy instruktorskiej wiadomie wykorzystuje s . 
5. Wykaza  si  umiej tno ci  pracy w zespole, komunikowania si  oraz 

motywowania innych. Zrealizowa  zadanie instruktorskie na poziomie szczepu 
lub hufca. 

6. Pog bi  znajomo  harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad 
metodyki grup wiekowych. 

7. Stosuje metod  harcersk  w pracy z instruktorami. 
8. wiadomie stosuje System pracy z kadr . 
9. Pracuje nad swoj  postaw  instruktorsk . Doskonali swoje umiej tno ci 

harcerskie i instruktorskie – w trakcie próby bra  udzia  w minimum  
2 wybranych formach kszta ceniowych. 

10.Przygotowa  si  do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie. 
11.Pozyska  sojuszników do dzia alno ci harcerskiej. 
12.Pe ni  funkcj  instruktorsk  w czasie roku harcerskiego i by  cz onkiem 

komendy kolonii/obozu lub zimowiska. 
13.Orientuje si  w historii i aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta  

z harcerskiej literatury i mediów. Przeczyta  minimum 3 wybrane ksi ki 
harcerskie. 

14.Wykaza  si  znajomo ci  przepisów finansowych i organizacyjnych oraz zasad 
prowadzenia obozu harcerskiego odpowiadaj cych wymaganiom stawianym 
kierownikom wypoczynku. 

15.Wykaza  si  umiej tno ci  pozyskiwania rodków na dzia alno  harcersk . 
 
Warunki zamkni cia próby 

1. Osi gni cie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymaga  
próby. 

2. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby. 
3. Uko czenie kursu podharcmistrzowskiego. 

 
Oznaka stopnia 

Oznak  stopnia podharcmistrza jest zielona podk adka pod krzy em harcerskim  
i zielona lilijka na lewym r kawie munduru. 

 
 

HARCMISTRZ – HARCMISTRZYNI 
 
Idea stopnia 

Dba o swój wszechstronny rozwój. Stara si  dotrze  do prawdy o sensie ycia. 
Konsekwentnie realizuje swoje cele yciowe. Osi gn  za on  przez siebie 
dojrza  w yciu rodzinnym, zawodowym i spo ecznym. Kreuje rzeczywisto . 
Jest znacz  osobowo ci  w zespole instruktorskim, z którym aktywnie pracuje 
w rodowisku swojego dzia ania. Dzieli si  w asnymi do wiadczeniami yciowymi 
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i wychowawczymi i przek ada je na trwa y dorobek. Po mistrzowsku stosuje 
harcerski system wychowawczy. Ma du  wiedz  i umiej tno ci w zakresie 
samodzielnego kierowania zespo em. Potrafi inspirowa  i organizowa  swoje 
rodowisko do potrzebnego spo ecznie dzia ania. Wp ywa na oblicze harcerstwa, 

buduje jego to samo . Jest wzorem dla instruktorów. 
 
Warunki otwarcia próby 

1. Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesi cy od 
przyznania stopnia podharcmistrza. 

2. Zaliczona s ba instruktorska. 
3. Uko czone 21 lat. 
4. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniaj cego realizacj  

wymaga . 
5. Udzia  w kszta ceniu kadry. 

 
Wymagania 

1. W wiadomy sposób okre la i realizuje w asne plany yciowe. 
2. Pog bia swoj  wiedz  zawodow . 
3. Poza swoimi zainteresowaniami zawodowymi poznaje wybran  dziedzin  

nauki lub kultury. 
4. wiadomie stosuje harcerski system wychowawczy, upowszechnia go i dzieli 

si  w asnymi do wiadczeniami. 
5. Przygotowa  si  do roli opiekuna próby na stopie  podharcmistrza  

i harcmistrza. 
6. Kierowa  zespo em instruktorskim. W jego dzia aniu kszta towa  postawy oraz 

poszerza  wiedz  i umiej tno ci instruktorów. 
7. Wykaza  si  skutecznym stosowaniem Systemu pracy z kadr  w kierowanym 

przez siebie zespole instruktorskim. 
8. Zrealizowa  zadanie instruktorskie na poziomie chor gwi lub Zwi zku. 
9. Opracowa  i upowszechni  materia y programowo-metodyczne jako wk ad  

w dorobek Zwi zku. 
10.W trakcie próby uko czy  kurs harcmistrzowski lub aktywnie uczestniczy   

w minimum 2 innych formach wymiany do wiadcze  poziomu 
harcmistrzowskiego (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje itp.). 

 
Warunki zamkni cia próby 

1. Osi gni cie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymaga  
próby. 

2. Osi gni cie sukcesu w wybranej dziedzinie. 
3. Prowadzenie obozu (kolonii) lub zimowiska w okresie od zdobycia stopnia 

podharcmistrza. Uzyskanie pozytywnej oceny swojej pracy. 
4. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby. 
5. Pe nienie funkcji opiekuna pozytywnie zako czonej próby na stopie  

instruktorski w okresie od zdobycia stopnia podharcmistrza. 
 
Oznaka stopnia 

Oznak  stopnia harcmistrza jest czerwona podk adka pod krzy em harcerskim  
i czerwona lilijka na lewym r kawie munduru. 
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V. ZOBOWI ZANIE INSTRUKTORSKIE 
 
25.Zobowi zanie Instruktorskie powinno zosta  zorganizowane przez opiekuna 

próby nie pó niej ni  3 miesi ce po przyznaniu stopnia przewodnika-
przewodniczki. 

26.Za przyj cie rozkazem w poczet instruktorów odpowiada w ciwy komendant. 
 
 
VI. ZASADY DZIA ANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH 
 
Zadania komisji 
27.Do zada  KSI nale y: 

a) stymulowanie rozwoju instruktorów, 
b) prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, 
c) praca z opiekunami prób na stopnie, 
d) zbieranie i upowszechnianie materia ów wypracowanych w trakcie 

realizacji prób na stopnie, 
e) potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegaj cym si   

o cz onkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdoby y  
w innych organizacjach harcerskich, 

f) wspó praca z innymi zespo ami instruktorskimi (przede wszystkim  
z zespo ami kadry kszta cej, namiestnictwami i referatami 
programowymi), 

g) systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich cz onków, 
h) wspieranie i nadzorowanie KSI ni szego szczebla. 

 
Powo ywanie i zadania KSI hufca 
28.KSI hufca powo uje rozkazem komendant hufca. 
29.W sk ad KSI hufca wchodz  instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, 

co najmniej po ow  sk adu komisji stanowi  harcmistrzowie. Komisja liczy co 
najmniej 3 osoby. 

30.KSI hufca prowadzi próby instruktorskie osób z przydzia em s bowym do 
danego hufca, oraz próby, o których mowa w punktach 33,34 i 39. 

31.KSI hufca ma prawo prowadzi  próby instruktorskie na stopie  przewodnika. 
Komendant chor gwi po uzyskaniu pozytywnej opinii KSI chor gwi mo e nada  
KSI hufca na okres maksimum trzech lat prawo prowadzenia prób na stopie  
podharcmistrza. KSI chor gwi wydaje opini , bior c pod uwag : 

a) poziom prób dotychczas prowadzonych przez KSI hufca (w przypadku 
hufca ubiegaj cego si  o uprawnienia po raz pierwszy – przez okres 
przynajmniej jednego roku), 

b) jako  pracy prowadzonej z opiekunami prób, 
c) jako  prowadzonych dzia  w zakresie stymulowania rozwoju 

instruktorów, 
d) doskonalenie pracy komisji mi dzy innymi przez udzia  w formach 

kszta ceniowych przeznaczonych dla cz onków KSI. 
32.Wniosek o ponowne nadanie uprawnie  powinien by  z ony nie pó niej ni  na 

dwa miesi ce przed wyga ni ciem prawa do prowadzenia prób na stopie  
podharcmistrza. 

33.W przypadku niew ciwego realizowania zada  przez KSI hufca komendant 
chor gwi mo e, po zasi gni ciu opinii KSI chor gwi lub na jej wniosek, odebra  
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KSI hufca uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, jednocze nie 
przekazuj c prawo prowadzenia prób podharcmistrzowskich instruktorów 
z przydzia em s bowym do tego hufca do dzia aj cej w tej chor gwi KSI 
innego hufca lub mi dzyhufcowej KSI lub KSI chor gwi. 

34.W przypadku niew ciwego realizowania zada  przez KSI hufca, komendant 
chor gwi, po zasi gni ciu opinii KSI chor gwi lub na jej wniosek, zobowi zuje 
komend  hufca do wprowadzenia programu naprawczego a tak e mo e odebra  
KSI hufca uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich i j  rozwi za , 
jednocze nie przekazuj c prawo prowadzenia prób instruktorskich osób  
z przydzia em s bowym do tego hufca do dzia aj cej w tej chor gwi KSI 
innego hufca lub mi dzyhufcowej KSI lub KSI chor gwi, a tak e okre laj c 
warunki ponownego powo ania KSI hufca. Maksymalny czas dzia ania hufca,  
w którym nie jest powo ana KSI wynosi 1 rok. 

 
Powo ywanie i zadania mi dzyhufcowej KSI 
35.W celu prowadzenia prób podharcmistrzowskich, na wniosek zainteresowanych 

komend hufców, komendant chor gwi mo e, po zasi gni ciu opinii KSI chor gwi, 
powo  mi dzyhufcow  KSI,  nadaj c jej na okres maksimum trzech lat prawo 
prowadzenia prób na stopie  podharcmistrza. KSI chor gwi wydaje opini , 
bior c pod uwag : 

a) w chwili powo ania mi dzyhufcowej KSI – poziom prób prowadzonych 
dotychczas przez KSI hufców, a w kolejnych latach – poziom prób 
prowadzonych przez mi dzyhufcow  KSI, 

b) jako  pracy prowadzonej z opiekunami prób, 
c) jako  prowadzonych dzia  w zakresie stymulowania rozwoju 

instruktorów, 
d) doskonalenie pracy komisji mi dzy innymi przez udzia  w formach 

kszta ceniowych przeznaczonych dla cz onków KSI. 
36.W sk ad mi dzyhufcowej KSI wchodz  instruktorzy w stopniu podharcmistrza  

i harcmistrza, co najmniej po ow  sk adu komisji stanowi  harcmistrzowie. 
Komisja liczy co najmniej 3 osoby. 

37.Mi dzyhufcowa KSI prowadzi próby instruktorskie osób z przydzia em s bowym 
do hufców, na wniosek których powo ano t  komisj , oraz próby, o których 
mowa w punktach 33, 34 i 39. 

38.Wniosek o ponowne nadanie uprawnie  powinien by  z ony nie pó niej ni  na 
dwa miesi ce przed wyga ni ciem prawa do prowadzenia prób na stopie  
podharcmistrza. 

39.W przypadku niew ciwego realizowania zada  przez mi dzyhufcow  KSI, 
komendant chor gwi mo e po zasi gni ciu opinii KSI chor gwi lub na jej 
wniosek, odebra  uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich  
i rozwi za  mi dzyhufcow  KSI. Rozwi zanie mi dzyhufcowej KSI nast puje 
równie  po wyga ni ciu jej uprawnie  do prowadzenia prób 
podharcmistrzowskich. Komendant chor gwi jednocze nie przekazuje prawo 
prowadzenia prób podharcmistrzowskich osób z przydzia em s bowym do tych 
hufców do dzia aj cej w tej chor gwi KSI innego hufca lub mi dzyhufcowej KSI 
lub KSI chor gwi. 

 
Powo ywanie i zadania KSI chor gwi 
40.KSI chor gwi powo uje rozkazem komendant chor gwi. 
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41.W sk ad KSI chor gwi wchodz  instruktorzy w stopniu harcmistrza. Komisja liczy 
co najmniej 5 osób. 

42.KSI chor gwi prowadzi próby instruktorskie osób z przydzia em s bowym do 
danej chor gwi, próby komendantów hufców oraz próby, o których mowa  
w punktach 33, 34 i 39. 

43.KSI chor gwi ma prawo prowadzi  próby na stopie  przewodnika 
i podharcmistrza. Naczelnik ZHP po uzyskaniu pozytywnej opinii KSI przy 

ównej Kwaterze ZHP mo e nada  KSI chor gwi na okres maksimum trzech lat 
prawo prowadzenia prób na stopie  harcmistrza. KSI przy G ównej Kwaterze ZHP 
wydaje opini , bior c pod uwag : 

a) poziom prób dotychczas prowadzonych przez KSI chor gwi, 
b) jako  pracy prowadzonej z opiekunami prób, 
c) jako  prowadzonych dzia  w zakresie stymulowania rozwoju 

instruktorów, 
d) doskonalenie pracy komisji mi dzy innymi przez udzia  w formach 

kszta ceniowych przeznaczonych dla cz onków KSI, 
e) wspieranie i nadzorowanie KSI hufców. 

44.Wniosek o ponowne nadanie uprawnie  powinien by  z ony nie pó niej ni  na 
trzy miesi ce przed wyga ni ciem prawa do prowadzenia prób na stopie  
harcmistrza. 

45.KSI chor gwi jest zobowi zana do bie cego monitorowania i wspierania pracy 
hufcowych i mi dzyhufcowych KSI. 

46.W przypadku niew ciwego realizowania zada  przez KSI chor gwi, Naczelnik 
ZHP mo e po zasi gni ciu opinii KSI przy G ównej Kwaterze ZHP odebra  KSI 
chor gwi uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich. 

 
Powo ywanie i zadania KSI przy G ównej Kwaterze ZHP 
47.KSI przy G ównej Kwaterze ZHP powo uje rozkazem Naczelnik ZHP. 
48.W sk ad KSI przy G ównej Kwaterze ZHP wchodz  instruktorzy w stopniu 

harcmistrza. Komisja liczy co najmniej 5 osób. 
49.KSI przy G ównej Kwaterze ZHP prowadzi próby instruktorskie osób  

z przydzia em s bowym do G ównej Kwatery ZHP oraz próby harcmistrzowskie 
instruktorów z tych chor gwi, które nie maj  uprawnie  do prowadzenia prób 
harcmistrzowskich. 

50.KSI przy G ównej Kwaterze ZHP ma prawo prowadzi  próby na wszystkie stopnie 
instruktorskie. 

51.KSI przy G ównej Kwaterze ZHP jest zobowi zana do bie cego monitorowania  
i wspierania pracy KSI chor gwi. 

 
Tryb pracy KSI 
52.KSI samodzielnie przyjmuje regulamin pracy zgodny z niniejszym systemem 

stopni instruktorskich. Regulamin zatwierdza w ciwa komenda, a og asza  
w rozkazie w ciwy komendant. 

53.Cz onków KSI, w tym przewodnicz cego i jego zast pców, mianuje w ciwy 
komendant. 

54.Przewodnicz cym KSI mo e zosta  instruktor w stopniu harcmistrza. 
55.Cz onkowie KSI powinni posiada  przeszkolenie do pe nienia funkcji lub uzyska  

je w ci gu roku od obj cia funkcji w KSI. 
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56.KSI mo e pracowa  zarówno w ca ym sk adzie, jak i w zespo ach. Zespó  
powinien liczy  co najmniej 3 osoby (w jego sk adzie musi znale  si  
przewodnicz cy KSI lub jego zast pca). 

57.KSI jest zobowi zana tak organizowa  swoj  prac , aby osoby zdobywaj ce 
stopnie mia y do niej atwy dost p. 

 
Stymulowanie rozwoju instruktorów 
58.KSI stymuluje rozwój instruktorów, m.in. przez: 

a) budowanie etosu stopnia instruktorskiego, 
b) dba  o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich, 
c) wspó prac  z innymi zespo ami hufca/chor gwi, w szczególno ci  

z zespo ami kadry kszta cej, w zakresie pozyskiwania, doskonalenia  
i motywowania kadry. 

d) dba  o poziom merytoryczny spotka  KSI ze zdobywaj cymi stopie   
i opiekunami, 

e) budowanie dobrego wizerunku KSI. 
 
Praca z opiekunami prób instruktorskich 
59.KSI prowadzi prac  z opiekunami prób w szczególno ci przez: 

a) upowszechnianie materia ów dotycz cych zdobywana stopni 
instruktorskich, 

b) organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób. 
 
Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegaj cym si   
o cz onkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdoby y  
w innych organizacjach harcerskich 
60.KSI mog  potwierdza  tylko te stopnie, do których przyznawania s  uprawnione. 

W przypadku braku odpowiednich uprawnie , potwierdzenia dokonuje KSI 
wy szego szczebla. 

61.KSI przyst puje do procedury potwierdzania stopni instruktorskich po 
otrzymaniu kompletu dokumentów kandydata – zgodnie z uchwa  Rady 
Naczelnej ZHP w sprawie zasad ponownego ubiegania si  o cz onkostwo ZHP. 

62.W celu potwierdzenia stopnia instruktorskiego komisja uzgadnia z kandydatem 
sposób uzupe nienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania 
cz onkostwa, w szczególno ci dotycz cych zmian w Statucie ZHP oraz  
w systemie metodycznym. 

63.W przypadku, gdy kandydat posiada  stopie  organizatora, wówczas komisja 
potwierdza status instruktorski jedynie pod warunkiem jednoczesnego otwarcia 
próby przewodnikowskiej. 

64.W przypadku nabywania cz onkostwa w ZHP przez osoby, które stopnie 
instruktorskie zdoby y w innych organizacjach harcerskich, komisja analizuje 
wymagania na stopie  instruktorski zdobyty przez kandydata, a nast pnie 
uzgadnia z nim sposób uzupe nienia wiedzy na temat ZHP, w szczególno ci 
dotycz cej Statutu ZHP oraz systemu metodycznego, a tak e innej wiedzy  
i umiej tno ci – je li wynika to z analizy ró nic mi dzy systemami stopni 
instruktorskich. Potwierdzenie stopnia wi e si  z dopuszczeniem przez 

ciwego komendanta do z enia Zobowi zania Instruktorskiego. 
65.Potwierdzenie stopnia og asza w rozkazie w ciwy komendant na wniosek KSI. 
66.Potwierdzanie stopnia instruktorskiego nie mo e trwa  d ej ni  3 miesi ce od 

enia kompletnej dokumentacji do w ciwej KSI. 
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Zadania opiekuna próby instruktorskiej 
67.Do zada  opiekuna próby nale y dba  o przygotowanie, realizacj   

i podsumowanie próby, które zagwarantuj  osi gni cie poziomu okre lonego  
w idei stopnia. W szczególno ci zadania opiekuna to: 

a) przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopie , 
b) stawienie si  na komisji otwieraj cej i zamykaj cej, 
c) bie ca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania, 
d) monitorowanie pracy podopiecznego, 
e) dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby, 
f) sporz dzenie opinii sumuj cej zamkni cie próby, 
g) w przypadku próby przewodnikowskiej – organizacja Zobowi zania 

Instruktorskiego w terminie 3 miesi cy od przyznania stopnia. 
 
Dokumentacja pracy KSI 
68.Dokumentacja pracy KSI obejmuje: 

a) protoko y z posiedze  KSI, 
b) rejestr prowadzonych prób, 
c) kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób, 
d) dokumentacj  zamkni tych prób, 
e) dorobek prób instruktorskich z informacj  o sposobie ich 

upowszechnienia, 
f) dokumentacj  pracy z opiekunami prób. 

 
 
VII. POSTANOWIENIA KO COWE 
 
69.Traci  moc  uchwa a  nr  40/XXXVI  Rady  Naczelnej  ZHP  z  dnia  6  marca  2011  r.   

w sprawie systemu stopni instruktorskich. 
70.Uchwa a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
71.Próby na stopnie instruktorskie otwarte przed 1 stycznia 2017 r. prowadzone s  

wed ug dotychczasowych zasad. 
72. KSI dostosuj  swoje regulaminy do nowego systemu stopni instruktorskich do 31 

marca 2017 r. 
 
 
 

Przewodnicz cy  
Zwi zku Harcerstwa Polskiego 

 

hm. Dariusz Supe  
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UZASADNIENIE 

W listopadzie 2015 r. Rada Naczelna ZHP przyj a uchwa  w sprawie kierunków pracy z kadr  
na lata 2016-2017. Uchwa a ta zobowi zywa a do przegl du i modyfikacji wszelkich narz dzi pracy z 
kadr  pod k tem zgodno ci z powy sz  uchwa . System Stopni Instruktorskich zosta  wskazany jako 
jeden z kluczowych dokumentów, który powinien ulec przegl dowi. 

Równie  w listopadzie do Rady Naczelnej wp yn  projekt zmian w Systemie Stopni Instruktorskich 
przygotowany przez Komisj  Stopni Instruktorskich przy G ównej Kwaterze ZHP po konsultacji z 
chor gwianymi komisjami stopni instruktorskich.  

Projekt ten po zmianach zaproponowanych przez Rad  Naczeln  zosta  skierowany do szerokich, 
otwartych dla wszystkich instruktorów konsultacji, które trwa y ponad  
6 miesi cy. W konsultacjach prowadzonych przez RN ZHP wzi o udzia  ponad 400 instruktorów. 
Wnioski do  systemu sformu owa o 14 chor gwi. Wnioski wp ywa y równie  od rad chor gwi, hufców, 
a tak e indywidualnych instruktorów. Podczas zbiórek  
w chor gwiach, w których uczestniczyli mi dzy innymi cz onkowie chor gwianych  
i hufcowych komisji stopni, dyskutowano o roli i miejscu instruktora i oczekiwaniach, jakie ma wobec 
niego organizacja. Szczegó owo omówione zosta y idee poszczególnych stopni i na tej podstawie 
skonstruowane zosta y propozycje zmian w  warunkach otwarcia, zamkni cia i wymaga  na 
poszczególne stopnie instruktorskie. 

Ostateczne zmiany wprowadzone do Systemu Stopni Instruktorskich to efekt pracy Rady Naczelnej 
ZHP, Komisji Stopni Instruktorskich przy G ównej Kwaterze ZHP i instruktorów uczestnicz cych w 
konsultacjach. 

 
 

 

 

 

 

 
 


