
Nieodpłatnie udzielam ZHP oraz Chorągwi Gdańskiej ZHP niewyłącznej, 
nieodwoływalnej licencji na wykorzystywanie w ramach działalności 
statutowej na wszystkich polach eksploatacji utworów powstałych w 
wyniku realizacji próby podharcmistrzowskiej.

(podpis)

Komendant hufca

Rekomenduję zamknięcie kandydatowi próby podharcmistrzowskiej 
z wynikiem pozytywnym. Potwierdzam, że kandydat ma opłaconą na 
bieżąco podstawową składkę członkowską, figuruje w Ewidencji ZHP 
i ma zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok.

(podpis)

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Gdańskiej ZHP wnioskuje

do Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP o zamknięcie próby

z wynikiem __________________________________ .

data potwierdzenie ChKSI

Pola wypełnione kolorem szarym wypełnia ChKSI

O czym warto pamiętać podczas realizacji próby

• Minimum dwa tygodni przed planowanym zamknięciem próby prześlij pracę podharcmistrzowską
Komisji, żeby ta miała czas dogłębnie się z nią zapoznać.

• Jeśli w trakcie próby któreś zadanie przestanie mieć sens albo stanie się niemożliwe do wykonania
z przyczyn zewnętrznych, jak najszybciej skontaktuj się z Komisją i zmień to zadanie.

• Na  zamknięciu  próby  kandydat  przedkłada  pisemny  raport   z  przebiegu  próby,  zrealizowania
wymagań, spełnienia warunków zamknięcia próby i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia.

• Przy zamknięciu do karty próby opiekun dołącza pisemną opinię o kandydacie i realizacji  przez
niego próby.

• Po zamknięciu próby karta próby oraz opinia opiekuna zostają dołączone do dokumentacji ChKSI.

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ 
PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA

Stopień, imię i nazwisko

Numer karty członkowskiej

Wiek w latach

Adres e-mail

Telefon

Opiekun próby

Stopień, imię i nazwisko

Numer karty członkowskiej

Przydział służbowy

Adres e-mail

Telefon

Przyjmuję opiekę nad próbą
podharcmistrzowską kandydata (podpis)

Komendant hufca

Rekomenduję otwarcie kandydatowi próby podharcmistrzowskiej. 
Potwierdzam, że kandydat ma opłaconą na bieżąco podstawową 
składkę członkowską, figuruje w Ewidencji ZHP i ma zaliczoną służbę 
instruktorską za ostatni rok.

(podpis)

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Gdańskiej ZHP akceptuje

proponowane zadania i wnioskuje do Komendanta Chorągwi

Gdańskiej ZHP o otwarcie próby z terminem realizacji

do _________________________ .

data potwierdzenie ChKSI
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Zadania próby
Planowany 
termin 
realizacji

Zadania próby
Planowany 
termin 
realizacji

Wymagania pomijane w programie próby na podstawie p. 16.d 

Systemu Stopni Instruktorskich wraz z uzasadnieniem

wymaganie stopnia wg SSI
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zadania, które realizują dane wymaganie


