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„Stopnie Instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego 

a ich celem jest kształtowanie instruktorów – wychowawców”
(Uchwała Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej z dnia 2.10.2016)

„Podajmy sobie dłonie i mocny zwiążmy krąg, Niech iskra twórczej pracy przenika z rąk do rąk! 

Romantyzm naszych marzeń w powszedni wplećmy dzień. Chodźmy dalej, chodźmy wyżej, ponad cień!”
(„Piosenka Instruktorska” (zwrotka trzecia)) 

Druhny	i	Druhowie,

Do	zobaczenia	na	Komisji!

Wstęp:
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W Wasze ręce tafia pierwsze opracowanie Komisji Stopni Instruktorskich ZHP Chorągwi Krakowskiej. 
Krótki poradnik jest zbiorem wskazówek jak przygotować się przed przyjściem na zbiórkę ChKSI, 
w celu otwarcia lub zamknięcia próby instruktorskiej.

Mam nadzieje, że niniejsze opracowanie będzie Wam pomocne.

Życzę Wam radości płynącej z realizacji prób, wielu ciekawych pomysłów, wyzwań i sukcesów 
wychowawczych.

hm. Anna Nowak
Przewodnicząca

KSI Chorągwi Krakowskiej



Nadszedł czas na nowe wyzwanie na Twojej harcerskiej drodze - realizację próby na stopień 
instruktorski. Zanim zaczniesz tworzyć swoją próbę warto zastanowić się dokąd będzie Cię prowadzić 
jej realizacja. Najważniejsze cechy osoby, która zakończyła próbę na stopień instruktorski zostały 
opisane w Idei Stopnia zapisanej w Systemie Stopni Instruktorskich. Przeczytaj uważnie każde zdanie 
i zastanów się, czy pasuje ono do Ciebie, czy tu i teraz mógłbyś powiedzieć, że jesteś taką osobą. 
I nie martw się, jeśli przy części z nich, albo nawet przy większości odpowiedź nie będzie twierdząca. 
Bo realizacja próby na stopień ma być dla Ciebie czasem rozwoju po to, aby podczas zamknięcia próby 

Przy tych zapisach w Idei Stopnia, których jeszcze nie możesz odnieść do siebie zastanów się co 
powinieneś zrobić, jakie zadania zrealizować aby to zmienić. Przy tych, które już możesz odnieść do 
siebie, pomyśl czy nie możesz wykorzystać tego, co osiągnąłeś aby zrealizować zadania, które będą 
nie tylko przyczyniać sie do Twojego rozwoju ale także, pozwolą Ci zrobić coś dla innych. 
W ten sposób możesz stworzyć szkielet Twojej próby, który będzie wyznaczał kierunek Twojego 

Zanim przystąpisz do tworzenia próby czeka Cię jeszcze jedno zadanie - wybór opiekuna próby. 
Jest to ważna decyzja. Bo czasem podczas realizacji próby mogą pojawić się chwile zwątpienia, 
czy trudności. Dobry opiekun będzie wtedy przy Tobie, by pomoc Ci ruszyć dalej i doprowadzić próbę 
do dobrego finału. Zadaniem opiekuna będzie również pomoc w stworzeniu programu próby. 
Realizacja próby powinna doprowadzić Cię do poziomu opisanego w idei stopnia. Program próby warto 
również oprzeć o działania, które wynikają z planu pracy Twojego środowiska, które będą przez Ciebie 

Program próby musi obejmować wszystkie wymagania zawarte w wymaganiach stopnia. Jednak, 
z uwagi na Twoją wiedzę, umiejętności i dotychczasowy przebieg służby możesz zgłosić się do KSI 
z prośbą o pominięcie niektórych wymagań. Zadbaj o właściwe sformułowanie zadań. 
Dobrze sformułowane zadania powinny być zgodne ze SMART- em.

osiągnąć to, co zostało zawarte w idei stopnia.

rozwoju.

realizowane że względu na pełnioną funkcję.

Jak rozpisać próbę:
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Zanim	rozpiszesz	próbę...
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Próba otwierana na posiedzeniu ChKSI powinna zawierać:

 
tytuł „Próba na stopień harcmistrza/harcmistrzyni itd”;

stopień, imię i nazwisko osoby otwierającej; 

stopień, imię i nazwisko opiekuna próby; 

termin realizacji próby;

warto dodać adres e-mail lub numer telefonu 

(nie jest to obowiązkowe).

jaki masz przydział służbowy (hufiec, chorągiew); 

jak długo działasz w ZHP; 

w skrócie - opisz najważniejsze pełnione funkcje; 

napisz jaką aktualnie pełnisz funkcję;

podaj jakie ukończyłeś/aś kursy; 

czym się zajmujesz na co dzień (szkoła, studia, praca zawodowa, rodzina); 

opowiedz w skrócie o swoich pasjach, zainteresowaniach.

ChKSI nie musi znać wszystkich instruktorów w Chorągwi, 
dlatego napisz kilka słów o sobie np.:

ST
RO
NA
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WAŻNE!  

Jeśli przy otwieraniu próby, spełniasz jakiś warunek zamknięcia próby to napisz to!

Np. byłem opiekunem dwóch pozytywnie zamkniętych prób na stopień przewodniczki. 

Byłam komendantem obozu w Bieszczadach, w 2018 roku. 

Program próby:

 
numer zadania;

treść zadania; 

zadanie uznam za wykonane, gdy...; 

zadanie realizuje wymaganie numer...Systemu Stopni Instruktorskich.

ST
RO
NA
 3
..
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Przykład:

 

1) Ukończę studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 

Zadanie uznam za wykonane gdy: Uzyskam dyplom ukończenia studiów. 

Zadanie realizuje wymaganie nr: 1.

I tak rozpisz wszystkie zadania!!

 
WAŻNE!  

ponumeruj wszystkie strony; 

sprawdź błędy ortograficzne, interpunkcyjne;

sprawdź czy zadania realizują wpisane przez Ciebie wymagania; 

Przychodząc na otwarcie próby pamiętaj, aby mieć ze sobą: 
 

Jeśli wszystko jest gotowe najpóźniej 30 dni przed planowaną zbiórką ChKSI 

wyślij próbę w wersji edytowalnej, na adres: ksi@krakowska.zhp.pl

książeczkę instruktorską (z zaliczoną służbą instruktorską, zapłaconymi składkami, podpisaną);

program próby w 2 podpisanych przez Ciebie i opiekuna egzemplarzach; 

wniosek o otwarcie próby (uzupełniony!); 

długopis.

Czekaj na informację zwrotną! Drugiego e-maila z dokładną godziną spotkania otrzymasz 

najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem ChKSI.  

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 

sprawdź czy wszystkie wymagania próby zostały ujęte w zadaniach. 

Pamiętaj, że z uwagi na przebieg Twojej dotychczasowej służby, wiedzę i umiejętności, możesz zwrócić się 
do KSI z prośbą o pominięcie niektórych wymagań, ale musi zostać to opisane w programie próby np. 
W związku z tym, że dwukrotnie pełniłem funkcję komendanta obozu proszę o pominięcie wymagania 

Jedno zadanie może realizować więcej niż jedno wymaganie jednak powinny być to co najwyżej trzy 
wymagania.

"pełnił funkcję instruktorska podczas akcji letniej".



numer zadania; 

nazwa zadania; 

opis realizacji zadania; 

wnioski (co się udało, co się nie udało, z czym był problem itd.)

Opis poszczególnych zadań z próby:

S
TR
ON
A 
3.
.

 
raport z próby:

Raport powinien zawierać:

 
tytuł „Raport z próby na stopień harcmistrza/harcmistrzyni itd”;

stopień, imię i nazwisko osoby zamykającej; 

stopień, imię i nazwisko opiekuna próby; 

termin realizacji próby;

ST
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Jak napisać

które zadania najbardziej Cię rozwinęły? 

co realizacja próby zmieniła w Twoim życiu?

jak próba wpłynęła na Twoją działalność w ZHP? 

które zadanie sprawiło Ci kłopot?

które zadanie dało Ci największą satysfakcję?

czy jesteś zadowolony/a, dumny/a ze swojej próby?

Podsumowanie. Pisząc podsumowanie odpowiedź na następujące pytania: 

ST
RO
NA
 2
..

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 

dlaczego uważasz, że osiągnąłeś/aś poziom opisany w Idei Stopnia? 

dlaczego uważasz, że spełniasz wymagania próby?



WAŻNE!  

ponumeruj wszystkie strony; 

sprawdź błędy ortograficzne, interpunkcyjne;

sprawozdanie ma zwierać sam tekst, nie wklejaj żadnych zdjęć, dyplomów itd.; 

wszystkie dokumenty konieczne do zamknięcia próby przynieś na spotkanie ChKSI; 

(pamiętaj aby przynieść kserokopię dyplomów ukończenia kursów)

do sprawozdania dołącz materiał wypracowany podczas próby.

Pamiętaj, aby zawierał on logo chorągwi, oraz następującą regułkę 

„Materiał został wypracowany w ramach realizacji próby na stopień (harcmistrza itd)

dh. ”. (imię i nazwisko)

Przychodząc na zamknięcie próby pamiętaj, aby mieć ze sobą: 

 

Jeśli wszystko jest gotowe najpóźniej 30 dni przed planowaną zbiórką ChKSI 

wyślij sprawozdanie w wersji edytowalnej, na adres: ksi@krakowska.zhp.pl.

książeczkę instruktorską (z zaliczoną służbą instruktorską, zapłaconymi składkami, podpisaną);

sprawozdanie z próby w 2 podpisanych przez Ciebie i opiekuna egzemplarzach; 

wniosek o otwarcie próby zawierający wszystkie opinie; 

dyplomy potwierdzające ukończone kursy, warsztaty;

materiał wypracowany podczas próby; 

mile widziane zdjęcia, prezentacje…etc.. to wszystko czym, chcesz się pochwalić 

przed ChKSI a nie było w Twojej próbie. 

Czekaj na informację zwrotną! Drugiego e-maila z dokładną godziną spotkania otrzymasz 

najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem ChKSI.  
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Obowiązki opiekuna:

Opiekunie próby, przed przyjściem na ChKSI ze swoim podopiecznym

PAMIĘTAJ, aby zabrać ze sobą:

 

książeczkę instruktorską (z zaliczoną służbą instruktorską, z opłaconymi składkami);

regulaminowe umundurowanie!!

długopis.

Pamiętaj, aby sprawdzić czy Twój podopieczny posiada:

 

książeczkę instruktorską (z zaliczoną służbą instruktorską, zapłaconymi składkami);

sprawozdanie/program próby w 2 podpisanych przez Ciebie i podopiecznego egzemplarzach;  

wniosek o zamknięcie/otwarcie próby zawierający wszystkie opinie; 

regulaminowe umundurowanie.

Przy zamknięciu:

 

kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, warsztaty;

materiał wypracowany podczas próby; 

mile widziane zdjęcia, prezentacje itd.

Warto po  otwarciu/zamknięciu wybrać się na wspólną kawę/herbatę!  
  

Pamiętaj o uśmiechu i wsparciu!

Celebrujcie ważne chwile ;)

©ZHP / fot. Karolina Piotrowska 



Opinia opiekuna próby jest jedną z najważniejszych przesłanek, na których opiera się KSI podejmując 
decyzję dotyczącą zamknięcia próby. Zwłaszcza w przypadku prób prowadzonych w ChKSI, gdzie 
często osoby realizujące próbę są niezbyt dobrze znane członkom komisji. Wtedy opinie opiekuna 
próby, komendanta zaliczającego służbę instruktorską i innych osób towarzyszących podczas realizacji 

Chcielibyśmy także, aby opiekun pisząc opinię miał świadomość tego, że powinien być nie tylko lojalny 
wobec swojego podopiecznego, ale także odpowiedzialny wobec całej organizacji. I dlatego opinia 
nie powinna być laurką.

próby pozwalają lepiej poznać przebieg próby i osobę ją realizującą.

 

Co powinno znaleźć się opinii:

Wyrażona wprost rekomendacja do pozytywnego lub negatywnego zamknięcia próby.

Warto w opinii odnieść się również do idei stopnia i określić czy podopieczny osiągnął poziom 

w niej opisany. Koniecznie trzeba to uzasadnić.

Przedstawić zarówno sukcesy podopiecznego jak i rekomendacje co do jego dalszego rozwoju.

Odwoływać się do faktów i wniosków z nich wynikających, przy czym zachować właściwą proporcje 

pomiędzy przedstawieniem faktów a ich oceną.

W opinii można również zamieścić:

Można rozpocząć od przedstawienia swojej relacji z podopiecznym i/lub napisania czegoś 

osobistego o nim.

Przedstawić co realizacja próby na stopień przyniosła podopiecznemu.

Opisać, w jaki sposób podopieczny radził sobie z problemami podczas realizacji próby.

Przedstawić, co realizacja próby wniosła do środowiska działania podopiecznego.

Jak napisać opinię?

#KSZTAŁ
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Czego unikać pisząc opinię:

Opinia nie powinna być tylko opisem zrealizowanych zadań.
Opinia powinna opierać się na konkretach i faktach, należy unikać uogólniania i generalizowania.
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Wniosek o zmianę zadań/
przedlużene próby 

Wniosek powinien zawierać:

 
stopień, imię, nazwisko;

rozkaz, data otwarcia próby; 

planowana data zamknięcia próby; 

w przypadku przedłużenia próby:

„Zwracam się z prośbą o przedłużenie czasu trwania próby do......(miesiąc i rok ).”

 oraz uzasadnienie prośby;

w przypadku zmiany zadań w próbie: treść dotychczasowego zadania, propozycja zmiany

zadania oraz uzasadnienie.

 

ST
RO
NA
 1
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Źródło: Wykorzystano wnioski wypracowane podczas kształceniowego weekendu w Korzkwi (2018) 
oraz warsztatów dla opiekunów prób harcmistrzowskich w Lublinie (2019). 



Poniżej prezentujemy Wam skład KSI Chorągwi Krakowskiej, powołany 
Rozkazem Komendanta Chorągwi L16/2018 z dnia 27.11.2018 roku.

Jeśli potrzebujesz wskazówki, porady lub zwyczajnie porozmawiać 
o swojej próbie jesteśmy otwarci na współpracę. 
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hm. Anna Nowak (anna.nowak@zhp.net.pl)

przewodnicząca ChKSI

Z KSI jestem związana od dawna… najpierw jako członkini KSI w hufcu Kraków 
Nowa Huta, później jako członkini ChKSI a nieprzerwanie jako kształceniowiec 
(ZOKK), m.in. byłam komendantką I Kursu członków Hufcowych KSI 
i prowadziłam niezliczoną ilość warsztatów dla opiekunów prób. Poza pracą w KSI 
byłam drużynową, szczepową, szefową HZKK, komendantka hufca, zastępcą KCH  
a aktualnie członkinią KCH ds. pracy z kadrą. Najprzyjemniejszą częścią pracy ze 
stopniami jest dla mnie bycie opiekunką prób. W swojej  harcerskiej służbie 
miałam okazje być opiekunką 21 prób, w tym 7 prób harcmistrzowskich. 

Dobra rada:
  „Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku" – Lao-tzu. chiński filozof. 

hm. Maciej Kluza (maciej.kluza@zhp.net.pl)

wiceprzewodniczący ChKSI

Komisję Stopni muszę chyba uznać, za swoje harcerskie miejsce na ziemi. Ponad 
25 lat w KSI hufca, ok. 10 (z przerwami) w KSI Chorągwi a od roku także i w KSI 
przy GK. A po drodze jeszcze przez 12 lat drużynowy, komendant szczepu, szef 
referatu wędrowniczego i kształceniowiec (SOKK). Prowadziłem niezliczoną ilość 
warsztatów opiekunów prób i byłem komendantem oraz członkiem kadry kursu 
dla członków HKSI „Murowaniec”.

Dobra rada:
Pamiętaj, że próba jest planem rozwoju. Twojego rozwoju i nawet jeśli będziesz realizować zadania, które przyniosą 
korzyść Twojemu środowisku czy otoczeniu to także te zadania powinny przynieść coś dla Ciebie; nauczyć Cię czegoś 
czy pozwolić Ci sprawdzić nabyte umiejętności. 
I próba powinna być Twoja. Nie Twojego opiekuna, komendanta szczepu czy Hufca.  

Zespól ChKSI:

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 



Po pierwsze, przychodząc na posiedzenie Komisji, zostaw uprzedzenia i plotki przed 
drzwiami - Komisja naprawdę stara się wspierać każdego probanta. Po drugie, 
wybierając zadania - szukaj takich, które będą wynikać bezpośrednio z twoich 
potrzeb, jak i potrzeb swojego środowiska, ale realizują wymagania na konkretny 
stopień. Po trzecie,  konstruując swój program próby, staraj się wybierać zadania, 
których realizacja będzie nie tylko wyzwaniem, ale przystąpienie do nich będzie 
związane z "dreszczykiem" oczekiwania i radości. Powodzenia! 
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hm. Ewa Ptasznik (ewa.ptasznik@zhp.net.pl)

wiceprzewodnicząca ChKSI

Dobra rada:
  

hm. Paulina Chruściel (paulina.chrusciel@zhp.net.pl)

sekretarz ChKSI

Obecnie pełnię funkcję sekretarza ChKSI. Wcześniej pełniłam funkcję członka 
zespołu programowego chorągwi (SOKP), zespołu promocji chorągwi, referatu 
harcerskiego „Przygoda”. Zawodowo grafik komputerowy i kreator wizerunku. 
Prywatnie zdobywczyni Korony Gór Polski. Miłośniczka fotografii, wędrówek 
górskich i jogi ;) 

Dobra rada:
Pamiętaj, że dobra i wartościowa próba to ta, która będzie stawiała przed Tobą 
wyzwania. Będzie zmuszała Cię do pokonania własnych słabości. I takiej próby Ci 
życzę, bo ją zapamiętasz na całe życie ;)   

hm. Marta Malińska (marta.malinska@zhp.net.pl)

członkini ChKSI

Jestem zastępcą komendanta Hufca Jordanów, przewodniczącą Hufcowej Komisji 
Stopni Instruktorskich oraz szefową Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej "Kamyk".

Dobra rada:
  

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 

Jestem zastępcą komendanta Hufca Wieliczka  ds. organizacyjnych. 
We wcześniejszej kadencji pełniłam funkcję Przewodniczącej ChKSI.
Członkini HKSI Wieliczka - 25 lat, ChKSI - 12 lat, w tym 8 lat jako 
Przewodnicząca. 

„Obok pilności i umiaru nic tak nie przyczynia się do szybkiego awansu 
młodego człowieka w świecie, jak punktualność" Beniamin Franklin
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hm. Dominika Dąbrowska (dominika.dabrowska-hojnor@zhp.net.pl)

członkini ChKSI

Wywodzę się ze szczepu ZHP Unia im, Wł. Jagiełły, w Hufcu ZHP Kraków 
Nowa Huta. Pełnię funkcję Komendantki Hufca Nowa Huta, jestem 
członkiem ZKK "Na szczyt", członkiem Kręgu Czarnego Dębu.
Lubię wyzwania, uwielbiam jeździć na leśne obozy, lubię żeglować.

Dobra rada:
Andrzej Małkowski powiedział  "Nie w tym jest wart człowiek co przemyślał i przeżył, 
ale co zrobił dobrego na świecie". Ja jednak radzę, aby myśleć nad tym co chcecie
zrobić dobrego dla świata i innych i sami też przeżywajcie to wszystko co robicie - 
bo tylko wtedy będzie to autentyczne i dla Was spełniające i rozwijające.

hm. Tomasz Owoc (tomasz.owoc@zhp.net.pl)

członek ChKSI

Na co dzień działam w Hufcu ZHP Krzeszowice gdzie prowadzę działania Komisji 
Stopni Instruktorskiej oraz Komisji Rewizyjnej Hufca.
Zawodowo historyk, zajmujący się zagadnieniami jenieckimi w czasie 
II wojny światowej oraz kwestiami obozu koncentracyjnego Płaszów w Krakowie.

Dobra rada:
Na zbiórkę Komisji Instruktorskiej zabierz ze sobą pewność siebie i pogodę ducha. 
Pomogą Ci one podczas stresu jaki towarzyszy nam podczas naszego wspólnego spotkania.

hm. Ryszard Mizia (ryszard.mizia@zhp.net.pl)

członek ChKSI

Harcerstwo nauczyło mnie życia wg zasad, odpowiedzialności za swoje czyny, 
ale również za innych. Dlatego Czuwam, jestem by każdy mógł odnaleźć dobrą 
ścieżkę swojego życia, nie zapominając o moim własnym przykładzie i nieustannym 
rozwoju.

Chęć zdobywania kolejnych stopni instruktorskich powinna być inspiracją do 
refleksji: nad sobą i realizacją misji jaką mamy w harcerstwie. 
Korzystaj z wyjątkowej okazji jaką masz, rozwijaj siebie, ale pamiętaj o innych, 
bo w życiu najważniejsze jest dawanie siebie innym,to ubogaca nas samych, 
daje sens życia.
  

Dobra rada:

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 



Idąc otwierać lub zamykać próbę wiedz, że instruktorom po drugiej stronie stołu,
również zależy, abyś kiedyś został Harcmistrzem i ich zastąpił.                            

Jestem instruktorem hufca Kęty. Od 2006 r. przewodniczącym KSI hufca, od 2008 r.
skarbnikiem. W czasie mojej drogi instruktorskiej byłem drużynowym wędrowniczym, 
harcerskim z-cą kom. hufca ds. organizacyjnych. Harcmistrzem jestem od roku 1998. 
Bycie członkiem ChKSI to dla mnie satysfakcja i wyzwanie. Moje hobby to historia,
turystyka,żeglarstwo ale największa moja pasja to harcerstwo. Widząc moich harcerzy,
którzy zostają instruktorami to dla mnie największa satysfakcja.

#KSZTAŁ
CĘ

#INSPIRUJĘ
#WSPIERAM
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hm. Marta Tomasiewicz (marta.tomasiewicz@zhp.net.pl)

członkini ChKSI

hm. Ewa Siudek (ewa.siudek@zhp.net.pl)

członkini ChKSI

Dobra rada:

hm. Tomasz Gregorczyk (tomasz.gregorczyk@zhp.net.pl)

członek ChKSI

Dobra rada:

  

Jestem komendantką II Szczepu „Orlęta”, działającego przy Szkole Podstawowej 
nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie. Jestem także przewodniczącą KSI w Hufcu
Tarnów. Hobbystycznie jeżdżę na rowerze, gram na gitarze w zespole zespole 
szantowo/folkowym „The Cotton”. Uwielbiam koty!
 

Dobra rada:
Ścieżka instruktorska jest kręta i często pod górę, tylko najlepsi decydują się po 
niej wędrować. Powodzenia!

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 

Jestem Komendantem Hufca Podkrakowskiego ZHP, byłam opiekunem wielu 
prób instruktorskich. W poprzedniej kadencji byłam Skarbnikiem hufca.

Mam nadzieję, że Twoja próba harcmistrzowska stawi przed Tobą 
nowe wyzwania których realizacja będzie dla Ciebie przyjemnością.



#KSZTAŁ
CĘ

#INSPIRUJĘ
#WSPIERAM

hm. Wojciech Jurkowski (kapelan@zhp.pl)

członek ChKSI

 

Dobra rada:
„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym, stawiajcie wyzwania"  Jan Paweł II 

©ZHP / fot. Agnieszka Madetko-Kurczab 

Kontakt z ChKSI:

ksi@krakowska.zhp.pl

tel.: 519 353 323
(Przewodnicząca ChKSI - hm. Anna Nowak)
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Spotkania Komisji odbywają się w lokalu 
Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej przy 
ulicy Karmelickiej 31.

Najbliższe terminy posiedzeń:
    24.09.2019 r.
    29.10.2019 r.
    26.11.2019 r.
    10.12.2019 r.
    21.01.2020 r.
    25.02.2020 r.
    31.03.2020 r.
    28.04.2020 r.
    26.05.2020 r.
    16.06.2020 r.
    29.09.2020 r.
    27.10.2020 r.
    24.11.2020 r.
    08.12.2020 r.

Aktualnie jestem Naczelnym Kapelanem ZHP. Od wielu lat jestem koordynatorem 
harcerskiej akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Współtworzyłem 
Hufiec Podhalański ZHP im. Kurierów Tatrzańskich, który wznowił działalność harcerzy 
ZHP na Podhalu po 22 latach nieobecności. W hufcu Podhalańskim pełnię funkcje 
członka KSI. 



#KSZTAŁ
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Zalączniki:

wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki;

wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni;

wniosek o otwarcie próby na stopień harcmistrza/harcmistrzyni;

wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki;

wniosek o zamknięcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni;

wniosek o zamknięcie próby na stopień harcmistrza/harcmistrzyni;

 

W dalszej części poradnika, załączone są aktualne dokumety:

 

©ZHP / fot. Karolina Piotrowska 
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WZÓR WNIOSKU O ZAMKNIĘCIE PRÓBY NA STOPIEŃ HARCMISTRZA/HARCMISTRZYNI
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Chorągwiana Komisja 
Stopni Instruktorskich

Teksty:

hm. Anna Nowak
hm. Maciej Kluza

Opracowanie:

hm. Paulina Chruściel

Fotografie:

Agnieszka Madetko-Kurczab
Karolina Piotrowska

Arkadiusz Wydro
Kamil Jasiński
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