
Regulamin Służby Instruktorskiej 

Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno – 

Kulturalnego „Ślady” 

 

MOTTO: 

My – Instruktorzy „Śladów”  - zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, 

aby otoczyć nimi harcerzy i osłonić ich przed krzywdą czy bólem. Musimy ich też 

nauczyć latać, aby kiedyś wzbiły się z prochu ziemi w niebo, i same wolne 

odważnie poleciały.  

To jest zawarte w naszym kontrakcie z Bogiem, kiedy bierzemy na siebie 

odpowiedzialność za ich życie i wychowanie... 

 

Kodeks Instruktora 

1. Bądź  dobry łagodnością i uśmiechem. Boga noś w sercu, na mundurze krzyż 

Chrystusa, nie konkwistadora.  

2. Pojmuj właściwie Prawo Harcerskie wraz ze wszystkimi niuansami i pozornymi 

sprzecznościami. W razie wątpliwości pomagaj sobie Dekalogiem.  

3. Bądź  otwarty na odmienne poglądy, obyczaje, postawy. Nie tolerancyjny, bo to 

słowo w ostatnich latach zaczęło oznaczać entuzjastyczną  zgodę na wszelkie zło.  

4. Bądź  prawy. Niestety z kolei to słowo dziś nic nie znaczy. Więc masz być 

prawy, na dodatek rozumieć o co w tym chodzi. I to intuicyjnie albo z domu.  

5. Chciej służyć, i to nie z łapanki ani dla poszukiwania osobistych profitów. W 

dodatku nie tylko w drużynie, lecz w całym życiu.  

6. Bądź pewny swych racji bez doktrynerstwa. Znaj miejsce w szeregu, 

nieprzerwanie  zadziwiaj się odkrywanymi wartościami,  bądź wpatrzony w 

Mistrzów, lecz nie ślepo.  

7. Bądź  normalnie porządny. To znaczy w skali od łajdaka do świętego w górnej 

strefie stanów średnich. I tnij po ekstremach, bo z nimi nie sposób wytrzymać.  

8. Bądź  solidarny z Wychowankami. Czyli z podwładnymi i przełożonymi, bo w 

harcerstwie wychowanie działa na obie strony. Solidarny z woli, nie przymusu.  



9. Z dnia na dzień bądź silniejszy, lepszy, mądrzejszy więc i pokorniejszy wobec 

ogromu swojej niewiedzy.  

10. Bądź  młodszy niż dziś. Nie tylko duchem, ale i wiekiem.    

 

Zobowiązanie Instruktorskie   

 

Przyjmuję obowiązki instruktora harcerskiego Boguszowickiego Stowarzyszenia  

Społeczno-Kullturalnego „Ślady”.  

- Jestem świadom odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna.  

- Dbać będę o dobre imię całego ruchu harcerskiego.  

- Powierzonych mojej opiece wychowanków oraz ich rodziców nie zawiodę.  

- Będę pracował nad sobą, pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności, aby móc 

przekazać je młodszym.  

- Wychowam swego następcę. Powierzonej przez przełożonych służby nie 

opuszczę samowolnie.  

  

 ZASADY  

  

1.Ze względu na wychowawczy charakter Stowarzyszenia Instruktorami 

harcerskimi Stowarzyszenia mogą być  pełnoletnie harcerki lub pełnoletni 

harcerze, po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego przygotowani do 

prowadzenia pracy wychowawczej, którzy podejmą w Stowarzyszeniu czynną 

pracę wychowawczą lub inną formę pomocy w realizacji zadań Stowarzyszenia.  

2.Instruktorzy harcerscy Stowarzyszenia mają obowiązek:  

- czynnej pracy wychowawczej i rzetelnego wypełniania swoich obowiązków na 

powierzonej im drogą wyboru lub powołania funkcji w Stowarzyszeniu  

- posiadania   wymaganego prawem uprawnienia wynikającego z prowadzenia 

pracy wychowawczej z dziećmi i  młodzieżą   

- aktywnego udziału w życiu i pracy własnej drużyny  

- przestrzegania Statutu oraz regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia  



- przestrzegania Prawa  Harcerskiego  

  

3. Regulaminy stopni instruktorskich uchwala Zarząd Stowarzyszenia.   

4. Odznaką instruktorską stowarzyszenia jest Złota Lilijka Krakowska oraz złoto 

obszywana naszywka z napisem „ŚLADY”, nadawana przez Zarząd 

Stowarzyszenia  

5. Listę instruktorek i instruktorów prowadzi najstarszy instruktor 

Stowarzyszenia, wpisu na listę dokonuje z dniem złożenia Zobowiązania 

Instruktorskiego  

6. Każdego roku w dniu 22 lutego Zarząd Stowarzyszenia wydaje Raport Służby 

Instruktorskiej, w którym zalicza służbę instruktorską za dany rok    

7. Legitymacją instruktorską Stowarzyszenia jest dokument o wzorze 

zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia  

8. Skreślenie z listy instruktorek lub instruktorów następuje na skutek:  

a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,  

b) usunięcia ze Stowarzyszenia,  

c) śmierci.  

9. W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia instruktorka lub instruktor zostaje 

skreślona lub skreślony z listy instruktorek lub instruktorów, zachowując 

posiadany stopień instruktorski, odznaki instruktorskie Stowarzyszenia oraz 

legitymację instruktorską Stowarzyszenia, a w przypadku usunięcia ze 

Stowarzyszenia, instruktorka i instruktor zobowiązani są do zwrotu odznak oraz 

legitymacji Stowarzyszenia.  

 

REGULAMIN  STOPNI  INSTRUKTORSKICH 

 

§ 1 

 

W Boguszowickim Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnym „Ślady” obowiązują 

następujące stopnie instruktorskie i ich oznaczenia: 



• Instruktor  Pierwszego  Węzła – granatowy płaski węzeł pod krzyżem harcerskim 

oraz na prawym naramienniku 

• Instruktor Drugiego Węzła – zielony płaski węzeł pod krzyżem harcerskim oraz 

na prawym naramienniku 

• Instruktor  Trzeciego Węzła  - czerwony płaski węzeł pod krzyżem harcerskim 

oraz na prawym naramienniku 

 

§ 2 

 

Próba na stopień instruktorski: 

1. Odbywa się przed  Kapitułą Instruktorską  Stowarzyszenia mianowaną przez 

Zarząd Stowarzyszenia 

2. Zdobywanie stopnia polega na spełnieniu wymagań stopnia oraz wykazaniu 

się wiedzą określoną w Wymaganiach mających na celu osiągnięcie sylwetki 

instruktora zawartej w ideale opisanym w regulaminie danego stopnia.  

3. Wymagania na stopień dotyczą wyłącznie wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

w  trzech obszarach działalności instruktorskiej:  

- prowadzeniu podstawowej pracy wychowawczej w drużynie, szczepie lub 

stowarzyszeniu 

- służby środowiskowej  

- kształceniu drużynowych   

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

służba instruktorska pełniona od momentu zdobycia poprzedniego stopnia bądź 

– w przypadku kandydata na Instruktora  Pierwszego  Węzła – w trakcie trwania 

próby 

5. Integralną częścią próby jest regularna praca z Kapitułą Instruktorską, której 

częścią jest pomoc zdobywającemu stopień w rozwiązywaniu problemów.   

6. Czas trwania próby każdorazowo określają wspólnie kandydat oraz 

instruktorzy Kapituły Instruktorskiej  

 

 



§ 3 

 

Instruktor  Pierwszego  Węzła 

Idea stopnia  

Instruktor drużyny – początkujący instruktor przygotowany metodycznie do 

objęcia funkcji drużynowego. Stopień jest uprawnieniem do prowadzenia 

samodzielnej pracy wychowawczej w drużynie zuchowej lub harcerskiej.    

 

Wymagania  

Udowodnił przed  Kapitułą Instruktorską, że posiada wiedzę w zakresie:  

1. Znajomości podstaw psychologii rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem 

etapu zuchowego i harcerskiego wiekowego   

2. Znajomości zasad stosowania narzędzi programowo metodycznych w drużynie 

zuchowej lub harcerskiej. (idea, metoda, program) 

3. Posiada psychofizyczne predyspozycje do pełnienia funkcji drużynowego.  

4. Potrafi prawidłowo i skutecznie posługiwać się narzędziami programowo-

metodycznymi oraz w odpowiednich formach stosować metodyczne i 

programowe środki oddziaływania.  

5. Nabył doświadczenie metodyczne niezbędne do prowadzenia drużyny. 

6. Zostawił trwały ślad próby. 

7. Przedstawił Kapitule Instruktorskiej  raport z próby.  

  

Instruktor Drugiego Węzła 

Idea stopnia 

 

Instruktor szczepu -  dojrzały, świadomy i w pełni samodzielny wychowawca, 

który sprawdził się jako dobry drużynowy oraz nabył umiejętności niezbędne do 

pracy na poziomie szczepu oraz kształcenia kandydatów na drużynowych. 

Stopień jest uprawnieniem do prowadzenia gromady  zuchowej, drużyny 

harcerskiej, drużyny wędrowniczej, obejmowania funkcji na poziomie szczepu 



oraz do prowadzenia kształcenia drużynowych. Posiada stopień Instruktor  

Pierwszego  Węzła   

 

Wymagania  

Udowodnił przed  Kapitułą Instruktorską, że: 

1. Pełnił samodzielnie funkcję instruktorską na przygotowanym przez siebie 

obozie.              

2. Przez co najmniej 4 lata prowadził dobrą drużynę harcerską lub gromadę 

zuchową.  

3. Potrafi w atrakcyjnej i skutecznej formie prowadzić zajęcia kształceniowe dla 

kandydatów na drużynowych.  

4. Posiada wiedze i umiejętności konieczne do zrozumienia kardynalnych zasad 

metodycznych harcerskiego systemu wychowania.  

5. Poznał zasady kierowania zespołem i praktycznie je stosuje (np. kierował 

zespołem instruktorskim).  

6. Zdobył wiedzę i umiejętności konieczne do pełnienia funkcji na poziomie co 

najmniej szczepu np. gospodarka finansowa, gospodarka sprzętowa, planowanie 

pracy, kształcenie.  

7. Zna potrzeby społeczne swojego środowiska , współtworzy jego kształt. 

8. Zostawił trwały ślad próby.  

9. Przedstawił raport z próby.  

  

Instruktor  Trzeciego Węzła  

Idea stopnia 

 

Instruktor stowarzyszenia - mistrz w harcerstwie, mistrz w prowadzeniu drużyny, 

mistrz w kształceniu instruktorskim, współtwórca życia społecznego w 

środowisku. Stopień jest uprawnieniem do sprawowania każdej funkcji w 

Stowarzyszeniu. Posiada stopień Instruktor  Drugiego  Węzła  

Wymagania  

 



Udowodnił przed  Kapitułą Instruktorską, że posiada wiedzę w zakresie:  

1. Zrozumienia mechanizmów pedagogicznych, w oparciu o które zbudowany 

jest harcerski system wychowania.  

2. Analizowania skuteczności, modyfikowania i tworzenia nowych narzędzi 

metodycznych, programów oraz technik kształceniowych.  

3. Prowadził po mistrzowsku drużynę harcerzy albo gromadę zuchów albo 

drużynę wędrowników  

4. Współtworzył lub pełni funkcję w Stowarzyszeniu, zna prawo o 

stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych,  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

5. Znalazł stałe pole służby społecznej poza harcerstwem. 

6. Zostawił trwały ślad próby 

7. Przedstawił raport z próby 

 

ILUSTRACJE 

Płaski węzeł noszony przez instruktorów Stowarzyszenia pod krzyżem 

harcerskim oraz na prawym naramienniku jako oznaczenie danego stopnia 

instruktorskiego 

 

 

Złoto obszywana naszywka z  napisem „ŚLADY” noszona przez instruktorów 

Stowarzyszenia 0,5 cm nad prawą kieszenią munduru 

  



Złota Lilijka Krakowska ( bez napisu na przewiązaniu, z literkami ONC na 

ramionach ) noszona przez instruktorów Stowarzyszenia na rogatywce 

 


