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1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE 

 

W Royal Rangers Polska obowiązują następujące stopnie instruktorskie i ich oznaczenia: 

1. przewodnik/przewodniczka (pwd.) - granatowa podkładka pod emblematem RR nad lewą 

kieszenią oraz granatowy sznur bolo; 

2. podharcmistrz/podharcmistrzyni (phm.) - zielona podkładka pod emblematem RR nad lewą 

kieszenią oraz zielony sznur bolo; 

3. harcmistrz/harcmistrzyni (hm.) - czerwona podkładka pod emblematem RR nad lewą 

kieszenią oraz czerwony sznur bolo. 

 

2. ORGANY ZATWIERDZAJĄCE STOPNIE 

 

Organami zatwierdzającymi stopnie instruktorskie są: 

1. stopnie: przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni - Komisje Stopni 

Instruktorskich (KSI) powoływane rozkazem przez Komendanta Głównego RRP; 

2. stopień harcmistrza/harcmistrzyni – Kapituła Harcmistrzowska (KH) powoływana rozkazem 

przez Komendanta Głównego RRP. 

 

3. IDEA STOPNI INSTRUKTORSKICH 

 

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

społecznej oraz umiejętności wychowawczych instruktora. 

2. Wymagania na stopnie instruktorskie podzielone są zgodnie z czterema aspektami rozwoju 

człowieka, wynikającymi z idei służby Royal Rangers: 

 aspekt intelektualny; 

 aspekt duchowy; 

 aspekt społeczny; 

 aspekt fizyczny. 

3. Stopnie instruktorskie zdobywane są przez członków zwyczajnych RRP. 

4. Stopień harcmistrzowski przyznawany jest przez Kapitułę Harcmistrzowską zasłużonym 

podharcmistrzom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wpływają na wizerunek RRP oraz 

wychowanie instruktorów. 
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4. PRÓBA NA STOPIEŃ INSTRUKTORSKI 

 

1. Próba jest otwierana po spełnieniu warunków otwarcia. 

2. Próba składa się z zadań mających na celu osiągnięcie sylwetki instruktora zawartej w ideale 

opisanym w regulaminie danego stopnia. 

3. Zadania próby są tylko elementem zdobywania stopnia, na równi oceniana jest służba 

instruktorska pełniona od momentu zdobycia poprzedniego stopnia, bądź - w przypadku 

kandydata na stopień pwd. - w trakcie trwania próby.  

4. Integralną częścią próby jest regularna praca z mentorem – opiekunem próby, której częścią 

jest pomoc zdobywającemu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  

5. Formacja osobowa jest nieodłącznym elementem próby instruktorskiej zdobywającego 

stopień.  

6. Próba, w zależności od stopnia, trwa od 12 do 24 miesięcy, po przekroczeniu wyznaczonego 

terminu o ponad 6 miesięcy KSI winna próbę umorzyć. W uzasadnionych przypadkach próba 

może zostać skrócona lub wydłużona o 6 miesięcy. 

 

5. OPIEKUNOWIE PRÓB 

 

1. Opiekunem próby (mentorem) na stopień przewodnika i podharcmistrza winien być czynny 

instruktor z wyższym stopniem (odpowiednio podharcmistrz i harcmistrz), bądź instruktor w 

tym samym stopniu z przynajmniej dwuletnim stażem służby w tym stopniu z otwartą próbą 

na stopień wyższy.  

2. KSI akceptuje mentora przedstawionego przez otwierającego próbę lub wyznacza za jego 

zgodą innego. 

3. Mentor odpowiedzialny jest za poziom dojrzałości skautowej kandydata na instruktora. 

4. Mentor przedstawia KSI opinię o kandydacie zdobywającym stopień. W przypadku swojej 

nieobecności na KSI mentor zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania opinii o 

kandydacie w odniesieniu do ideału stopnia. 

 

6. TRYB ZDOBYWANIA STOPNIA 

 

1. Przygotowanie próby na stopień: 

a) kandydat wspólnie z mentorem ustala program próby, który: 

 jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań stopnia, 

 jest powiązany z planem pracy i działaniami Szczepu lub/i RRP, 

 wiąże się z pełnioną przez niego funkcją wychowawczą, 

 określa przewidywalny czas trwania próby. 

b) kandydat przygotowuje wniosek o otwarcie wraz z załącznikami i przesyła do KSI 

najpóźniej na 2 tyg. przed posiedzeniem KSI. 

2. Otwarcie próby odbywa się poprzez: 

a) stwierdzenie przez Komisję: wypełnienia przez kandydata warunków otwarcia próby na 

dany stopień instruktorski oraz złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami, 

b) zapoznanie się Komisji z opiniami: bezpośredniego przełożonego i mentora próby, 

c) przedstawienie się kandydata: swoich dokonań osobistych i skautowych, 

d) rozmowę z kandydatem w celu określenia poziomu dojrzałości skautowej i wychowawczej 

oraz predyspozycji kandydata do zdobywania stopnia, 

e) przedstawienie przez kandydata programu próby instruktorskiej i uzyskanie akceptacji 

Komisji (Komisja ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i propozycji zmian w programie), 

ustalenie terminu zakończenia próby, 

f) podjęcie przez KSI decyzji o otwarciu próby i zgłoszenie jej do akceptacji Komendantowi 

Głównemu RRP,  

g) ogłoszenie decyzji rozkazem Komendanta Głównego RRP. 

3. Realizacja próby: 

a) realizacja próby przebiega zgodnie z przyjętym programem, 

b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do programu próby, należy uzyskać 

akceptację Komisji. 
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4. Zamknięcie próby i przyznanie stopnia odbywa się poprzez: 

a) stwierdzenie przez Komisję wypełnienia przez kandydata warunków formalnych: 

- sporządzenia i przedstawienia raportu z przebiegu próby zawierającego zwięzły opis 

realizowanych zadań, sposobu pracy z mentorem, sukcesów wychowawczych odniesionych 

w trakcie trwania próby, 

- przedstawienia dokonań instruktorskich z okresu od zdobycia poprzedniego stopnia 

instruktorskiego, bądź (w przypadku kandydata do stopnia przewodnika) dokonań 

organizacyjno-wychowawczych, 

- przedstawienia opinii mentora i bezpośredniego przełożonego o kandydacie. 

b) zapoznanie się Komisji z opiniami przełożonych i mentora próby, 

c) odbycie rozmowy z kandydatem, na podstawie której Komisja stwierdza stopień realizacji 

programu próby, ocenia poziom dokonań instruktorskich (organizacyjno- wychowawczych) 

oraz kompetencje kandydata, 

d) podjęcie decyzji o zakończeniu próby i wnioskowaniu o przyznanie stopnia, o odroczeniu, 

umorzeniu lub o negatywnym zamknięciu próby i przedłożenie jej do akceptacji 

Komendantowi Głównemu RRP, 

e) przyznanie stopnia bądź ogłoszenie innej decyzji rozkazem Komendanta Głównego RRP, 

f) uroczyste wręczenie nominacji instruktorskiej (podkładki pod emblemat i sznura bolo) 

zgodnie z przyjętymi w danym Szczepie tradycjami. 

5. W przypadku zakończenia próby z wynikiem negatywnym, ponowne otwarcie nie może 

nastąpić szybciej niż 6 miesięcy od terminu podjęcia decyzji. 

6. W przypadku kandydata, którego dotychczasowe dokonania i posiadana wiedza spełniają 

wymagania stopnia próba może ograniczyć się jedynie do autorskiego zadania i oceny KSI 

podsumowującej nabyte wcześniej doświadczenia. 

7. Na podstawie stopnia instruktorskiego zdobytego w innej organizacji skautowej lub 

harcerskiej można przepisać stopień instruktorski do stopnia podharcmistrza. 

 

7. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH (KSI) 

 

1. KSI to zespoły czynnych instruktorów współodpowiedzialne za rozwój kadry instruktorskiej, 

realizujące swoje zadania poprzez: 

- prowadzenie prób na stopnie instruktorskie, 

- potwierdzanie stopni instruktorskich. 

2. Skład Komisji:  

a) KSI powoływana jest przez Komendanta Głównego RRP w składzie od 3 do 5 instruktorów 

RRP, 

b) na czele KSI stoi instruktor w stopniu harcmistrza. W celu uzyskania uprawnień do 

prowadzenia prób podharcmistrzowskich w składzie KSI, poza Przewodniczącym, musi być 

jeszcze co najmniej jeden harcmistrz, 

c) pracami KSI kieruje Przewodniczący KSI, 

d) Przewodniczącego KSI powołuje i odwołuje Komendant Główny RRP. 

3. Funkcjonowanie KSI: 

a) KSI pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w ramach możliwości i potrzeb 

członków RRP, 

b) o terminach i miejscach posiedzeń powiadamia się instruktorów RRP z co najmniej 

miesięcznym wyprzedzeniem, 

c) decyzje KSI są prawomocne przy obecności przynajmniej 3 jej członków, o ile w tej liczbie 

jest Przewodniczący KSI. 

4. Przewodniczący KSI: 

a) prowadzi posiedzenia KSI, 

b) prowadzi dokumentację KSI, 

c) protokołuje posiedzenia, 

d) przyjmuje wnioski o otwarcie prób i ich zamknięcie wraz z wymaganymi dokumentami, 

kopiuje i przekazuje je członkom KSI, 

e) występuje do Komendanta Głównego RRP z pisemnymi wnioskami o otwarcie lub 

zamknięcie oraz umorzenie prób i przyznanie stopni instruktorskich. 

5. W skład dokumentacji KSI wchodzą: 
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a) protokoły z posiedzeń KSI, 

b) rejestr prowadzonych prób instruktorskich, 

c) wnioski kandydatów o otwarcie lub zamknięcie prób wraz z ich programami oraz raporty o 

zakończeniu prób wraz z innymi wymaganymi przez Komisję dokumentami, 

d) wszelka korespondencja Komisji oraz inne dokumenty będące przedmiotem jej 

zainteresowań. 

6. Komisja może wnioskować do Komendanta Głównego RRP o wprowadzenie rozkazem 

Instrukcji Wewnętrznej KSI precyzującej zasady jej funkcjonowania. 

7. Prawo do interpretacji zapisów regulaminowych na stopnie instruktorskie i zmian w  

programach prób w zależności od potrzeb środowiska i możliwości kandydata ma KSI. 

 

8. KAPITUŁA HARCMISTRZOWSKA (KH) 

 

1. W skład KH wchodzą wszyscy czynni instruktorzy w stopniu harcmistrza. 

2. KH prowadzi Komendant Główny RRP jako Przewodniczący. 

3. Funkcjonowanie KH:  

a) KH pracuje na posiedzeniach, które odbywają się podczas Walnych Zjazdów RRP, 

b) Kapituła po rozważeniu rekomendacji, opinii oraz rozmowie z kandydatem na stopień 

harcmistrzowski podejmuje decyzję o nadaniu stopnia harcmistrza i przedkłada 

Komendantowi Głównemu RRP bądź odrzuca wniosek, 

c) decyzje KH są prawomocne przy obecności przynajmniej 3 jej członków, o ile w tej liczbie 

jest Przewodniczący KH, 

d) Kapituła podejmuje decyzję o nadaniu stopnia harcmistrza przy minimum 80% głosów 

„za” w głosowaniu jawnym, 

e) Komendant Główny RRP nadaje stopień harcmistrza/harcmistrzyni rozkazem, 

f) uroczyste wręczenie nominacji instruktorskiej (podkładki pod emblemat i sznura bolo) na 

Walnym Zjeździe delegatów RRP bądź w macierzystym szczepie zgodnie z przyjętymi 

tradycjami. 

4. Wnioski z rekomendacjami do KH o nadanie stopnia harcmistrza zasłużonemu 

podharcmistrzowi zbierane są w Kwaterze Głównej przez cały rok kalendarzowy. Wniosek 

może składać grupa min. 3 czynnych instruktorów RRP. 

5. Komendant Główny RRP w terminie do 31 stycznia każdego roku przesyła do czynnych 

instruktorów RRP, zarejestrowanych na stronie www.royalrangers.pl, listę osób 

zgłoszonych do KH o nadanie stopnia harcmistrza/harcmistrzyni. 

6. Czynni instruktorzy RRP mają prawo wyrażać swoje opinie na temat kandydatów wysyłając je 

do Kwatery Głównej w formie pisemnej do dnia 15 marca każdego roku.  

7. Dokumentację KH prowadzi Przewodniczący. W skład dokumentacji KH wchodzą: 

 rekomendacje przesłane do KH, 

 protokoły z posiedzeń KH wraz z uchwałami KH, 

 rejestr harcmistrzowski, 

 wszelka korespondencja KH oraz inne dokumenty będące przedmiotem jej 

zainteresowań. 

 

9. WYMAGANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI 

 

Idea stopnia: 

 

1. Przewodnik/przewodniczka dąży do ideału zawartego w Przyrzeczeniu i Prawie Royal Rangers. 

Stara się być wzorem dla skautów. Posiada uzdolnienia liderskie, rozwija je i doskonali. 

Znajduje radość w pracy z dziećmi i młodzieżą, potrafi ich wspierać i motywować do rozwoju.  

 

2. Potrafi określić siebie jako chrześcijanina/chrześcijankę. Jest członkiem lokalnej Wspólnoty 

wierzących, w której życiu stara się aktywnie uczestniczyć. Potrafi dzielić się swoją wiarą z 

innymi, a postawą wskazywać na Chrystusa. 
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3. Jako wychowawca świadomie stosuje metodykę skautową. Pełni służbę w Szczepie. Ma 

poczucie odpowiedzialności za powierzone mu zadania i osoby. Promuje idee skautowe w 

swoim środowisku. 

 

4. Dba o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Rozpoznaje i rozwija swoje zdolności i talenty. Lubi 

przebywać na łonie przyrody. 

 

Warunki otwarcia próby: 

1. Ukończenie 18 lat. 

2. Złożenie Przyrzeczenia Royal Rangers. 

3. Ukończenie Kursu Podstawowego. 

4. Rozpoczęcie służby wychowawczej w Szczepie. 

5. Wybranie mentora/mentorki próby i wspólne ułożenie planu próby. 

 

Wymagania stopnia: 

 

Aspekt intelektualny: 

1. Pracuje nad swoim charakterem w oparciu o wybrany element z Prawa RR. 

2. Wprowadza System Stopni Skautowych w swoim zastępie/drużynie. 

3. Ukończył/a Kurs Wychowawców. 

4. Zapoznał/a się z Deklaracją Doktrynalną i Regulaminami RRP. 

 

Aspekt duchowy: 

1. Jest członkiem lokalnej Wspólnoty, w której życiu aktywnie uczestniczy. 

2. Wybrał i przeprowadził 2-4 sprawności z aspektu duchowego w zastępie/drużynie. 

3. Dba o rozwój duchowy zastępu/drużyny poprzez głoszenie poselstw na zbiórkach. 

4. Ukończył/a Szkolenie Przewodnikowskie. 

 

Aspekt społeczny: 

1. Pełnił/a służbę wychowawczą w swoim szczepie, odpowiada za powierzone mu zadania i 

osoby. 

2. Ukończył/a wybrany Warsztat Rzemieślniczy. 

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu różnych ról społecznych w rodzinie, w Kościele i 

w pracy. 

4. Pełnił/a funkcję wychowawczą na biwaku lub obozie. 

 

Aspekt fizyczny: 

1. Rozpoznał/a swoje zdolności i talenty, rozwija je i używa w służbie. 

2. Dba o swoje zdrowie i kondycje fizyczną. 

3. Ukończył/a Trening Instruktorski. 

4. Przygotował/a i przeprowadził/a biwak lub wycieczkę dla zastępu/drużyny. 

 

Warunki przepisania stopnia z innych org. skautowych i harcerskich: 

 

1. Spełnienie warunków otwarcia próby przewodnikowskiej w RRP. 

2. Poznanie metody pracy RRP i stosowanie jej w pracy wychowawczej ze skautami. 

3. Uzyskanie rekomendacji bezpośredniego przełożonego w RRP. 

4. Przedstawienie KSI listy dokonań, na podstawie których otrzymał stopień instruktorski. 

5. Odbycie rozmowy weryfikującej z KSI. 

 

10. WYMAGANIA NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA/PODHARCMISTRZYNI 

 

Idea stopnia 

 

1. Podharcmistrz/podharcmistrzyni w swoim życiu kieruje się ideałmi wynikającymi z 

Przyrzeczenia i Prawa Royal Rangers. Stosuje skautową metodykę wychowawczą. Poprzez 
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przykład osobisty prowadzi innych do rozwoju. Jest sumienny/-na w pracy i odpowiedzialny/-

na za powierzony zespół i zadania.  

 

2. Jest aktywnym/-ną członkiem/członkinią lokalnej Wspólnoty. Swoim postępowaniem daje 

świadectwo chrześcijańskiego życia. Jest duchowym wsparciem dla innych, pełni rolę 

duszpasterza dla skautów i kadry. Pogłębia swoją wiarę, dba o swoją bliską relację z 

Bogiem. 

 

3. Pełni funkcje przywódcze i mentorskie. Jest dobrym/-ą organizatorem/-ką rozwijającym/-ą 

własny warsztat pracy. Potrafi pracować w zespole, motywować i rozdzielać zadania innym.  

 

4. Świadomie i z mądrością posługuje się swoimi talentami i zdolnościami w życiu i służbie. Dba 

o swoje zdrowie i swoją kondycję fizyczną. Organizuje i prowadzi inicjatywy skautowe, 

wykazując się przy tym znajomością przepisów i regulaminów oraz metodyki skautowej. 

Potrafi zarządzać finansami szczepu. 

 

Warunki otwarcia próby: 

1. Pozytywnie oceniona praca w stopniu przewodnika, przez co najmniej 12 miesięcy. 

2. Pełnienie funkcji wychowawczej w RRP. 

3. Świadoma wiara i postawa chrześcijańska. 

4. Wybranie mentora próby i ułożenie z nim planu stopnia. 

 

Wymagania stopnia: 

 

Aspekt intelektualny: 

1. Pracuje nad swoim charakterem w oparciu o wybrany element z Prawa RR. 

2. Przygotował/a roczny plan pracy dla zastępu/drużyny. 

3. Przygotował/a program biwaku lub obozu dla drużyny/szczepu. 

4. Ukończył/a Kurs Kierowników. 

 

Aspekt duchowy: 

1. Ma duchowy wpływ na szczep poprzez gawędy i nauczania biblijne na biwakach i obozach. 

2. Jest aktywnym członkiem lokalnej Wspólnoty. 

3. Jest duchowym wsparciem dla skautów i kadry RRP. 

4. Ukończył/a Szkolenie Podharcmistrzowskie. 

 

Aspekt społeczny 

1. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu różnych ról społecznych w rodzinie, w Kościele i 

w pracy. 

2. Pełnił/a funkcję komendanta na biwaku/obozie. 

3. Pełnił/a rolę mentora/ki na stopień przewodnika/przewodniczki. 

4. Ukończył/a wybrany Warsztat Rzemieślniczy. 

 

Aspekt fizyczny: 

1. Świadomie i z mądrością posługuje się swoimi zdolnościami i talentami, aby budować innych. 

2. Potrafi zaplanować, zorganizować i rozliczyć dużą akcję skautową (biwak, obóz, wydarzenie w 

szczepie). 

3. Dba o swoje zdrowie i kondycje fizyczną. 

4. Ukończył/a Trening Wędrowny lub Trening Wodny. 

 

Warunki przepisania stopnia z innych org. skautowych i harcerskich: 

 

1. Spełnienie warunków otwarcia próby podharcmistrzowskiej w RRP. 

2. Poznanie metody pracy RRP i stosowanie jej w pracy wychowawczej ze skautami. 

3. Uzyskanie rekomendacji bezpośredniego przełożonego w RRP. 

4. Przedstawienie KSI listy dokonań, na podstawie których otrzymał stopień instruktorski. 

5. Odbycie rozmowy weryfikującej z KSI. 
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11. WYMAGANIA NA STOPIEŃ HARCMISTRZA/HARCMISTRZYNI 

 

Idea stopnia 

 

1. Harcmistrz/harcmistrzyni jest osobą, która w sposób świadomy i konkretny kształtuje 

wizerunek własny i RRP. Czuje się odpowiedzialny/na za całokształt RRP. Jest wzorem dla 

skautów/ek i instruktorów/ek w życiu zgodnym z Przyrzeczeniem i Prawem Royal Rangers. 

Własne doświadczenia życiowe i wychowawcze potrafi wykorzystać w sposób konstruktywny 

dla całego Stowarzyszenia. Ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego 

kierowania zasobami ludzkimi. Potrafi inspirować i organizować swoje środowisko do 

realizacji określonych celów i zadań. Swoją osobowością motywuje innych do działania, 

kreuje rzeczywistość wokół siebie. Nie poddaje się bezkrytycznie wpływom społecznym, ale 

umiejętnie rozwiązuje problemy i pomaga innym w trudnych sytuacjach. Swoją wiedzę i 

zdolności instruktorskie przekazuje innym, kształcąc i wychowując nowych liderów. 

 

2. Jego/jej postępowanie cechuje odwaga w wyrażaniu prawd wiary, którymi kieruje się w 

życiu oraz hart ducha i silna wola. Z rozsądkiem i duchową wrażliwością podejmuje decyzje 

dotyczące życia własnego i innych. Bierze odpowiedzialność za osoby, z którymi przebywa, 

dbając o ich duchową formację. Posiada zintegrowaną osobowość, przestrzega głoszonych 

zasad, dzieli się swoją wiarą, prowadzi innych w uczniostwie. Jest aktywnym/ną 

członkiem/członkinią Kościoła i współorganizatorem jego duchowego życia, orientuje się w 

jego nauczaniu i postawach społecznych. 

 

3. Jest mentorem/mentorką, liderem/liderką, wychowawcą wychowawców. Współtworzy 

oblicze ideowe i organizacyjne RRP. Jest mistrzem/mistrzynią w metodzie i organizacji pracy 

skautowej. Potrafi zainspirować skautowym stylem życia innych. Reprezentuje 

Stowarzyszenie Royal Rangers w swoim środowisku, pozyskując nowych sympatyków i 

przyjaciół. Potrafi odnaleźć się w zmieniających warunkach społeczno-kulturowych, 

wykazując się znajomością merytoryczną i ustawową funkcjonowania organizacji 

skautowych i religijnych. Podejmuje wyzwania, przed którymi stoi organizacja. 

 

4. Stale dba o kondycję fizyczną i zdrowie. Rozwija swoje zainteresowania i hobby. Właściwie 

zarządza czasem wolnym i środkami finansowymi. Pomaga innym odkrywać ich zdolności i 

talenty oraz rozwijać je i posługiwać się nimi. Właściwie i z zaangażowaniem wypełnia swoje 

role społeczne w rodzinie, w Kościele i w pracy. Posiada ukształtowaną wizję swojego życia i 

konsekwentnie ją realizuje. Ma wypracowane osiągnięcia w swojej służbie.  

 

Warunki wnioskowania do Kapituły Harcmistrzowskiej o nadanie stopnia: 

1. Ukończone 30 lat. 

2. Pozytywnie oceniona praca w stopniu podharcmistrza, przez co najmniej 24 miesiące. 

3. Wymierne dokonania wychowawcze w służbie i życiu osobistym. 

4. Postawa dająca publiczne świadectwo swoich przekonań i wiary. 

5. Zaangażowanie w prace RRP i rozpoznawalność w ogólnopolskim środowisku RRP. 
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12. WZÓR WNIOSKU O OTWARCIE PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ 

WNIOSEK 

 

O OTWARCIE PRÓBY NA STOPIEŃ                                                                         RRP 

 

Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich o otwarcie próby instruktorskiej. 

 

Nazwisko i imię:  

 

 

Adres:  

 

 

Data złożenia przyrzeczenia  

                 skautowego RR:  

 

      Stopień  

   skautowy:.

 

Funkcja:  

 

  Podpis  

kandydata:.

 

Jako bezpośredni przełożony kandydata wyrażam zgodę na otwarcie próby:  

 

Imię 

i nazwisko: 

 

      Podpis:.

 

Przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli mentora: 

 

Imię 

i nazwisko: 

 

      Podpis:.

 

 

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH 

 

na posiedzeniu w dniu: 

 

podjęła decyzję o otwarciu próby na stopień instruktorski dla: 

 

nazwisko i imię:  

 

 

Na mentora próby zatwierdzono: 

 
 

i wnioskowano o umieszczenie decyzji w rozkazie Komendanta Głównego RRP. 
 

Podpisy członków KSI: 

Przewodniczący KSI 
  

Członek KSI 
  

Członek KSI 
  

Członek KSI 
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13. WZÓR PLANU REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ 

 

PLAN REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY 
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Zapoznałem się z powyższym planem zadań próby i wyrażam zgodę na ich realizację w 

macierzystym szczepie.  

Podpis Komendanta Szczepu: 

 

 

 

Zobowiązuję się do regularnych rozmów z mentorem minimum raz na kwartał. 

Planowany termin zakończenia próby:   

Podpis kandydata: 
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14. WZÓR WNIOSKU O ZAMKNIĘCIE PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ 

 

WNIOSEK 

 

O ZAMKNIĘCIE PRÓBY NA STOPIEŃ                                                                       RRP 

 

Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich o zamknięcie próby instruktorskiej. 

W załączeniu przedstawiam raport wraz z dokumentacją i opinią bezpośredniego przełożonego. 

 

Nazwisko i imię:  

 

 

Próba zamknięta 

     w dniu: 

  Data i podpis  

   kandydata:.

 

 

Jako bezpośredni przełożony kandydata wnioskuję o zamknięcie próby:  

 

Ocena: 

 

     Data  

   i podpis:

 

Jako mentor kandydata w próbie na stopień wnioskuję o zamknięcie próby:  

 

Ocena: 

 

     Data  

   i podpis:

 

 

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH 

 

na posiedzeniu w dniu: 

 

podjęła decyzję o zamknięciu próby na stopień instruktorski dla: 

 

nazwisko i imię:  

 

 

z wynikiem: 

 

 

i wnioskuje o nadanie stopnia: 

 

 

oraz o umieszczenie decyzji w rozkazie Komendanta Głównego RRP. 

 

Podpisy członków KSI: 

Przewodniczący KSI 
  

Członek KSI 
  

Członek KSI 
  

Członek KSI 
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15. WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY 
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Podpisy osób potwierdzających dokonania: 
 

Bezpośredni 

przełożony 

  

Mentor próby 
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16. WZÓR WNIOSKU O NADANIE STOPNIA HARCMISTRZA RRP 

 

WNIOSEK 

O NADANIE STOPNIA HARCMISTRZA RRP. 

 

Zwracam/y się z prośbą do Kapituły Harcmistrzowskiej o nadanie stopnia Harcmistrza RRP dla: 

 

nazwisko i imię:  

 

 

stopień i funkcja  

kandydata: 

 

przynależność  

do szczepu RRP nr:  

 

             od 

           dnia:.

 

data  

i miejsce: 

  podpis  

kandydata:.

 

Jako bezpośredni przełożony rekomenduję kandydata do nadania stopnia:  

 

Imię 

i nazwisko: 

 

      Podpis:.

 

Podpisy osób wnioskujących do KH: 

 

stopień, imię i nazwisko funkcja data i podpis 

   

   

   

 

 

KAPITUŁA HARCMISTRZOWSKA 

 

na posiedzeniu w dniu: 

 

podjęła decyzję o nadaniu stopnia harcmistrza RRP dla: 

 

nazwisko i imię:  

 

i wnioskowano o umieszczenie decyzji w rozkazie Komendanta Głównego RRP. 

 

Podpisy członków KH: 

 

Przewodniczący KH 
  

Członek KH 
  

Członek KH 
  

Członek KSI 
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17. WZÓR LISTY DOKONAŃ W RAMACH SŁUŻBY RRP 

 

LISTA DOKONAŃ 

KANDYDATA NA STOPIEŃ HARCMISTRZA RRP. 

Ukończone szkolenia: 
Kurs Rok Szkolenie Rok Trening Rok Warsztat Rok 

Podstawowy  Liderów  Instruktorski  Papier/Tkanina  

Wychowawców  Przewodnikowskie  Wędrowny  Glina/Gips  

Kierowników  Podharcmistrzowskie  Wodny  Skóra/Drewno  

Trenerów  Harcmistrzowskie  Surwiwalowy  Szkło/Metal  

 

Pełnione funkcje na szkoleniach: 
Kurs Rok Trening Rok Warsztat Rok Juniorskie Rok 

Podstawowy  Instruktorski  Papier/Tkanina    

Podstawowy  Instruktorski  Papier/Tkanina    

Podstawowy  Instruktorski  Papier/Tkanina    

Wychowawców  Wędrowny  Glina/Gips    

Kierowników  Wodny  Skóra/Drewno    

Trenerów  Surwiwalowy  Szkło/Metal    

 

Pełnione funkcje na obozach, biwakach, zlotach itp.: 
Lp.  Działanie Funkcja Rok 

1.    

2.    

 

Pełnione funkcje w szczepie: 
Lp.  Funkcja Szczep Rok 

1.    

2.    

 

 

Inne dokonania: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Potwierdzenie 

z Kwatery Głównej 

data i podpis:  

 

           Data 

       i podpis 

  kandydata: 

 


