Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 37/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie stanowiska rady dotyczące proponowanych zmian
w Systemie Stopni Instruktorskich
1. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, analizując
zmiany zaproponowane w Systemie Stopni Instruktorskich, przedstawione jej
w projekcie Rady Naczelnej ZHP, stwierdza, że:
a) wskazany w projekcie kierunek, że zdobycie stopnia nie jest
równoznaczne z koniecznością pracy na danym poziomie struktury ZHP
jest słuszny; oderwanie się od utartego schematu:
 przewodnik=drużyna
 podharcmistrz=hufiec
 harcmistrz=chorągiew/GK ZHP
jest zdaniem rady właściwe i potrzebne;
b) postawienie akcentu na fakt, że stopnie związane są przede wszystkim
z pełnieniem funkcji wychowawczej w naszym związku również
poczytujemy za właściwe, jednakże jednocześnie podkreślamy pilną
potrzebę opracowania systemu stopni dla kadr specjalistycznych;
jedną z opcji możliwych do przyjęcia byłby stopień organizatora (biała
podkładka), jako pierwszy stopień oraz działacza (brązowa podkładka)
jako drugi stopień w tym systemie;
c) dobrze byłoby, aby system stopni zawierał ponadto obligatoryjne
wzory dokumentów potrzebnych do pracy komisji jako załączniki
dostępne do tego systemu; pozwoliło by to uniknąć zdaniem rady
sytuacji, w których jedne KSI wymagają minimum, a drugie narzucają
na opiekuna i zdobywającego stopień ogromną ilość dokumentów, tym
samym stałoby się to ograniczeniem możliwości dodawania kolejnych
dokumentów do prób opracowanych przez KSI na własny użytek;
d) narzucenie ram czasowych przy kolejnych etapach zatwierdzania prób
i ogłaszania decyzji KSI, rada uznaje za konieczne i właściwe,
jednocześnie przydałoby się wskazać co dzieje się w sytuacji
przekroczenia określonych ram czasowych;
e) pkt 9. nasza rada uznaje za niewłaściwy; rozumiemy, że intencją
wnioskodawców jest podkreślenie roli i znaczenia komendanta hufca
w procesie mianowania instruktorów, jednakże wolelibyśmy, aby rola
KSI była w tym procesie bardziej znacząca, a nie sprawiała wrażenia,
że KSI jest tylko „dodatkiem” do komendanta; wzorując się na
obecnym systemie istniejącym choćby w procedurze awansów

f)

g)

h)

i)

zawodowych nauczycieli, nasza rada proponuje aby zapis pkt. 9
brzmiał:
„Na wniosek KSI o zamknięciu próby na stopień z wynikiem
pozytywnym właściwy komendant może przychylić się do wniosku
komisji i przyznać stopień lub ma prawo odmówić zamknięcia próby z
wynikiem pozytywnym, jednocześnie kierując sprawę ponownie do KSI.
W przypadku powtórnego wniosku KSI o pozytywne zamknięcie tej
próby, komendant bezzwłocznie zamyka próbę pozytywnie i nadaje
stopień”;
w proponowanych ideach i wymaganiach do poszczególnych stopni
rada nie wnosi większych uwag a fakt przerzucenia niektórych
wymagań do warunków zamknięcia poczytuje za pozytywny i właściwy
zabieg;
podkreślenie słowem „rozkazem w poczet instruktorów”, co do udziału
komendanta hufca w procesie zobowiązania instruktorskiego, uważa za
właściwe i potrzebne, wyjaśnia to adekwatnie niektórym członkom
ZHP, że to opiekun przyjmuje zobowiązanie, a komendant informuje
wspólnotę instruktorską wyłącznie o fakcie tego zobowiązania w swoim
rozkazie;
Rada wyraża zadowolenie, że w obecnym systemie wprowadzono
procedurę rozwiązywania problemów ze źle działającymi komisjami,
dzięki czemu ZHP ma szansę uniknąć wychowywania źle
przygotowanych
instruktorów
do
pełnienia
swoich
funkcji
instruktorskich;
w opinii rady, przy wprowadzeniu powyższych uwag naszej rady
do projektu SSI, nie zostanie zaburzona spójność całego systemu.

2. Rada chorągwi wierzy, że nowy System Stopni Instruktorskich przyczyni się
do zmotywowania kadr wychowawczych do zdobywania kolejnych stopni
i rozwoju instruktorskiego. Zaproponowany projekt, uwzględniając powyżej
wykazane propozycje poprawek, Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP opiniuje
pozytywnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
phm. Mariusz P. Groblica

