
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Wielkopolska
HUFIEC WOLSZTYN

ul. Drzymały 2, 64-200 Wolsztyn

REGULAMIN PRACY HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
DZIAŁAJĄCEJ W HUFCU ZHP WOLSZTYN

1) Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich działająca w Hufcu ZHP Wolsztyn, zwana dalej Komisją

działa zgodnie z obowiązującym Systemem stopni instruktorskich (Uchwała nr 43/XXXVIII Rady

Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich).

2) Siedzibą pracy Komisji  jest  Komenda Hufca ZHP Wolsztyn znajdująca  się  przy ul.  Drzymały  2

w Wolsztynie. 

3) Komisja  liczy  5 osób -  Decyzje  Komisji  są ważne,  jeżeli  uczestniczy  w nich przynajmniej  troje

członków komisji, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji. 

4) Komisja  może  pracować  całym  składem  lub  w  zespołach  roboczych  –  zespół  musi  liczyć

przynajmniej 3 osoby (w tym przewodniczący lub z-ca).

5) Decyzje Komisji są podejmowane na zasadzie porozumienia, które oparte są na zasadach głosowania

(brana jest pod uwagę zwykła większość głosów).

6) Spotkania Komisji  odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej  niż trzy razy w roku. Ich terminy

ustalane są na bieżąco i podawane do wiadomości zainteresowanych w formie elektronicznej. 

7) Dokumentacja związana z próbą na stopień instruktorski przewodnika/przewodniczki jest dostępna

w wersji elektronicznej.

8) Komisja respektuje wyłącznie własne wzory dokumentów dotyczące prób na stopień instruktorski

przewodnika/przewodniczki.   

9) Osoby  zainteresowane  otwarciem  bądź  zamknięciem  próby  instruktorskiej  są  zobowiązane

do przesłania  kompletu  dokumentów  w  formie  elektronicznej  (plik  w  rozszerzeniu  PDF)

przewodniczącemu Komisji nie później niż na 7 dni przed ogłoszonym terminem spotkania Komisji. 

10) Osoba zainteresowana otwarciem lub zamknięciem próby przychodzi  na spotkanie  Komisji  wraz

z opiekunem próby oraz niezbędną dokumentacją w formie drukowanej – 1 egz. wpięty w skoroszyt.

11) Przedłużenie  okresu trwania  próby jest  możliwe wyłącznie  po uprzednim złożeniu  odpowiednich

dokumentów. Okres przedłużenia próby jest jednorazowy i wynosi maksymalnie 6 m-cy.  

12) Komisja  udostępnia  sprawozdania  z  realizacji  prób  instruktorskich  w  formie  elektronicznej  lub

drukowanej wyłącznie za pisemną zgodą autora.    
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