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1. KSZTAŁCENIE KADRY 

 

1. W RRP instruktorzy kształcą się poprzez system szkoleń rozwijających 4 aspekty: 

intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny. 

2. Dla juniorów (12-18 lat) i dla seniorów (od 19 lat) przewidziane są poniższe szkolenia: 

SZKOLENIA DLA JUNIORÓW 

             pion 

poziom 
intelektualny duchowy fizyczny społeczny 

zastępowy  

od 12 lat 

Kurs 

Zastępowych 

Szkolenie Biblijne Trening 

Technik 

Skautowych 

Warsztaty 

Narzędziowe 

przyboczny 

od 15 lat 

Kurs 

Przybocznych 

Szkolenie 

Charakteru 

Trening 

Biwakowy 

Warsztaty 

Konstrukcyjne 

SZKOLENIA DLA SENIORÓW 

drużynowy Kurs 

Podstawowy 

Szkolenie Liderów Trening 

Instruktorski 

Warsztat 

Papier/Tkanina 

przewodnik Kurs 

Wychowawców 

Szkolenie 

Przewodnikowskie 

Trening 

Wędrowny 

Warsztat 

Glina/Gips 

podharcmistrz Kurs 

Kierowników 

Szkolenie 

Podharcmistrzowskie 

Trening 

Wodny 

Warsztat 

Skóra/Drewno 

harcmistrz Kurs Trenerów Szkolenie 

Harcmistrzowskie 

Trening 

Surwiwalowy 

Warsztat 

Szkło/Metal 

3. Szkolenia prowadzone są zgodnie ze Standardami Szkoleń RRP i Planami Szkoleń w 

RRP zatwierdzanymi przez Komendę Główną RRP . 

4. Plany Szkoleń w RRP realizują Zespoły Kadry Kształcącej RRP (ZKK). 

5. Za poziom wyszkolenia ZKK odpowiada Szkoła Kadry Kształcącej. 

6. Poziom kompetencji i wymagań osób funkcyjnych w RRP określa Instrukcja 

Sprawowania Funkcji w RRP. 

7. Poziom kompetencji i wymagań instruktorów RRP określa Regulamin Stopni 

Instruktorskich RRP. 
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2. SZKOŁA KADRY KSZTAŁCĄCEJ (SKK) 

1. Za szkolenia instruktorów w RRP odpowiedzialna jest Szkoła Kadry Kształcącej RRP 

(SKK). 

2. Do zadań SKK należy: 

a) wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: komendantów, zespołów kadry 

kształcącej, kadry kierowniczej RRP oraz zdobywających stopnie instruktorskie, 

b) współpraca z Komisjami Stopni Instruktorskich, 

c) tworzenie i realizowanie Standardów Szkoleń RRP, 

d) tworzenie i realizowanie Planów Szkoleń RRP, 

e) wnioskowanie do Komendanta Głównego RRP o przyznanie Odznak Kadry 

Kształcącej (OKK), 

f) gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego 

kształcenia i innych działań związanych z pracą z kadrą, 

g) prowadzenie własnej dokumentacji. 

3. Członkowie SKK zostają wybrani spośród instruktorów ze złotą OKK i powołani 

rozkazem przez Komendanta Głównego RRP. 

4. Funkcję Przewodniczącego SKK pełni Komendant Główny RRP lub inny powołany 

przez niego rozkazem instruktor z SKK. 

5. Regulamin SKK zatwierdza Komenda Główna RRP. 

6. SKK zobowiązana jest do posiadania:  

a)  planu szkoleń, 

b) sprawozdań i dokumentacji z realizacji szkoleń, 

c) rejestru ZKK oraz rejestru instruktorów posiadających OKK. 

7. SKK raz w roku dokonuje podsumowania swojej działalności wraz z oceną pracy 

każdego członka zespołu przesyłając sprawozdanie Komendzie Głównej RRP. 

8. Komenda Główna RRP corocznie zatwierdza Plan Szkoleń RRP oraz przyjmuje 

sprawozdanie z realizacji poprzedniego planu. 

 

3. ZESPOŁY KADRY KSZTAŁCĄCEJ (ZKK) 

1. ZKK zostają powołane rozkazem Komendanta Głównego na wniosek SKK lub członka 

Komendy Głównej RRP. 

2. Do zadań ZKK należy: 

a) współpraca z Kwaterą Główną przy organizacji szkoleń – przepływ informacji, 

dokumentacji, rejestracji oraz zdobywanie pozwoleń na przeprowadzanie szkoleń 

i kursów wymagających zgód i rejestracji przez instytucje i urzędy państwowe, 

b) realizacja szkoleń zgodnie ze Standardami Szkoleń RRP i Planami Szkoleń w RRP, 

c) tworzenie i realizowanie planów i harmonogramów poszczególnych szkoleń, 

d) gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonych 

szkoleń i innych prac zespołu, 

e) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (plany, listy osobowe, sprawozdania itp.). 

3. ZKK składają się z co najmniej trzech instruktorów, w tym co najmniej jednego 

instruktora posiadającego srebrną OKK i jednego instruktora posiadającego brązową 

OKK. Zespół ten jest powoływany rozkazem Komendanta Głównego. 

4. ZKK przekazują do Kwatery Głównej sprawozdania z listą osobową do 30 dni od 

zakończenia szkolenia. 

5. ZKK raz w roku dokonują podsumowania swojej działalności i proponują zmiany w 

standardach szkoleń przekazując je do Kwatery Głównej. 
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4. ODZNAKI KADRY KSZTAŁCĄCEJ (OKK) 

1. Odznaka kadry kształcącej jest potwierdzeniem kompetencji instruktora w zakresie 

kształcenia: 

a) brązowa OKK – oznacza posiadanie przez instruktora kompetencji niezbędnych do 

poprowadzenia zajęć w dowolnym szkoleniu,  

b) srebrna OKK – oznacza posiadanie przez instruktora kompetencji niezbędnych do 

kierowania dowolnym szkoleniem oraz uprawnień brązowej OKK, 

c) złota OKK – oznacza posiadanie przez instruktora kompetencji niezbędnych do 

kierowania procesem kształcenia w RRP oraz uprawnień srebrnej OKK. 

2. Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota. 

3. Odznaki kadry kształcącej przyznaje Komendant Główny RRP na wniosek SKK lub 

członka Komendy Głównej. 

4. Warunki przyznania odznak kadry kształcącej: 

4.1. brązowej: 

a) posiadanie co najmniej stopnia przewodnika, 

b) posiadanie kompetencji do prowadzenia zajęć w dowolnym szkoleniu, 

c) przygotowanie i poprowadzenie (lub współprowadzenie) pod opieką 

instruktorów z OKK zajęć na przynajmniej dwóch różnych formach 

kształceniowych (organizowanych przez ZKK) w wymiarze łącznie minimum 12 

godzin i uzyskanie pozytywnej opinii przynajmniej dwóch różnych instruktorów 
z OKK. 

4.2. srebrnej: 

a) posiadanie co najmniej stopnia podharcmistrza, 

b) zdobycie brązowej OKK, 

c) posiadanie kompetencji do kierowania szkoleniem wg Standardów Szkoleń 

RRP, 

d) przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch szkoleń dla instruktorów 

jako komendant kursu, 
e) uzyskanie pozytywnej opinii SKK, 

4.3. złotej: 

a) posiadanie stopnia harcmistrza, 

b) zdobycie srebrnej OKK, 

c) posiadanie kompetencji do kierowania procesem kształcenia w RRP, 

d) uzyskanie pozytywnej opinii SKK, 

e) uzyskanie pozytywnej opinii Komendy Głównej. 

5. Odznaka kadry kształcącej ma formę metalowego znaczka lub naszywki wg wzoru 

zatwierdzonego przez Komendę Główną RRP. Odznakę kadry kształcącej nosi się na 

mundurze w miejscu, które określa Regulamin Mundurowy RRP. 

6. Osobom posiadającym OKK mogą być nadawane certyfikaty przez SKK 

potwierdzające ich kompetencje (wiedzę i doświadczenie), dotyczące prowadzenia 

konkretnych szkoleń instruktorskich.  

7. Rejestr osób posiadających uprawnienia wynikające z OKK jest prowadzony i 

aktualizowany przez Kwaterę Główną RRP.  


