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REGULAMIN 

Kurs Podharcmistrzowski Wood Bagde 

 

Kurs będzie składał się z trzech części. Pierwsza zasadnicza – tygodniowy obóz 

instruktorski, który odbędzie się w czerwcu w Grobli. Druga to indywidualna praca uczestnika 

kursu. Trzecia część to posumowanie projektu, które odbędzie się w pół roku po pierwszej 

w terminie ustalonym wspólnie przez uczestników i kadrę kursu. Po pierwszej części kursanci 

otrzymają dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego oraz prawo do noszenia 

pierwszego drewienka. Po trzeciej dyplom ukończenia warsztatów opiekunów prób, dyplom 

ukończenia kursu Wood Badge oraz prawo do noszenia drugiego drewna oraz chusty 

z tartanem. 

Kurs WOOD BADGE - jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Wood 

Badge w WOSM, prowadzonym przez odpowiednio przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on 

formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej 

pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie 

instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację 

i zarządzanie projektem. W czasie kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia własnego 

rozwoju, analizy zachodzących zmian i poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań. 

Kurs podharcmistrzowski – jest przeznaczony dla osób, które podjęły decyzję 

o zdobywaniu drugiego stopnia instruktorskiego. Zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich, 

każdy instruktor realizujący próbę na stopień podharcmistrza musi ukończyć taką formę 

szkoleniową. Zgodnie ze standardami szkoleń obowiązującymi w ZHP, aby uczestniczyć 

w specjalistycznych formach szkoleniowych pozwalających podjąć działania 

w namiestnictwach, zespołach kadry kształcącej, komendach szczepów czy w KSI, trzeba 

najpierw ukończyć kurs podharcmistrzowski, który stanowi cześć ogólną, wprowadzającą do 

wskazanych form (lub posiadać stopień podharcmistrza lub harcmistrza). 

Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów podharcmistrzowskich 

zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (załącznik nr 6 do Uchwały Głównej Kwatery ZHP 

nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą) oraz 

zasadami organizacji kursów Wood Badge (załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP 

nr 127/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.  w sprawie kursów Wood Badge w Polsce). 
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Organizator 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 

Dolnośląska Szkoła Instruktorska MŁYN 

ul. Nowa 6 

50-082 Wrocław 

Komenda kursu 

 hm. Julianna Zapart – komendantka kursu, ZOKK 

 hm. Rafał Derkacz 

 phm. Dominika Dobrzańska 

 phm. Żaneta Nawrot 

 phm. Martyna Nir 

 phm. Paulina Rokaszewicz 

 phm. Tomasz Dobrzański 

 phm. Piotr Łopaciński 

Cele kursu 

1. Zgłębienie idei stopnia w odniesieniu do siebie. 

2. Kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej. 

3. Przekazanie wiedzy niezbędnej podczas zdobywania stopnia podharcmistrza. 

4. Przygotowanie do pracy w zespołach instruktorskich i kierowania nimi. 

5. Przygotowanie do roli opiekuna prób na stopień przewodniczki/przewodnika. 

Przebieg Kursu 

Kurs składa się z trzech części: 

1. Kurs Wood Bagde, trwający 6 pełnych, następujących po sobie dni (13 – 18 czerwca 2017 r., 

w Grobli, koło Jawora), poprzedzony zadaniem przedkursowym wprowadzającym w treści, 

jak i w klimat kursu. Podczas kursu uczestnicy pracują w zastępach, z których każdy 

wspierany jest przez dwójkę trenerów. W trakcie spotkania realizowany jest standard kursu 

podharcmistrzowskiego, przygotowanie i realizacja projektu indywidualnego oraz razem  

z zastępem. 

2. Indywidualna praca uczestnika kursu w porozumieniu z instruktorem (mentorem), której 

celem jest:  

• realizacja celu ustalonego podczas pierwszej części kursu; cel jest związany  

z indywidualnym rozwojem, pracą nad konkretną umiejętnością; 

• rozwiązanie studium przypadku (sytuacji problemowej) – wykorzystując posiadaną 

i zdobytą wiedzę, dostępne materiały, dokumenty. Opis przypadku uczestnicy 

otrzymują na dwa miesiące przed terminem biwaku podsumowującego. Miesiąc 

przed biwakiem przesyłają pracę swojemu instruktorowi. W tej części kursu do 

współpracy może być zaangażowany opiekun próby instruktorskiej uczestnika, 

który jest informowany o zadaniach (chyba, że uczestnik nie wyraża na to zgody). 

3. Spotkanie – biwak podsumowujący projekt, na którym uczestnicy: 

• prezentują realizację celu (w atrakcyjnej formie), 
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• przedstawiają studium przypadku. 

Od pierwszej do trzeciej części kursu nie może minąć więcej niż 6 miesięcy. Na ukończenie 

trzeciej części kursu uczestnik ma 2 lata od rozpoczęcia kursu Wood Bagde. 

Zgłoszenia, uczestnictwo 

Liczba miejsc na kursie – 21 osób 

Warunki uczestnictwa w kursie: 

1. ukończone 18 lat, 

2. otwarta próba podharcmistrzowska, 

3. stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach realizowanych podczas kursu, 

4. uzupełnienie ankiety w wersji elektronicznej, 

5. przekazanie komendzie kursu rekomendacji komendanta hufca (wystarczy e-mail)  

w terminie do 14 maja 2017 r., 

6. wpłata wpisowego do dnia 14 maja 2017 r. 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych kwalifikacja na kurs będzie się odbywała 

na podstawie kryteriów:  

1) przydział służbowy do jednostek Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 

2) spełnianie warunków uczestnictwa w kursie,  

3) ocena przez komendę kursu treści zawartych w ankiecie,  

4) termin nadesłania ankiety aplikacyjnej.  

Z osób spełniających kryteria uczestnictwa, którzy nie zmieścili się na liście zakwalifikowanych, 

zostanie sporządzona lista rezerwowa. 

Ponieważ kurs jest przedsięwzięciem o określonym budżecie, organizatorzy zastrzegają sobie 

możliwość odwołania kursu w przypadku nie zebrania co najmniej 12 chętnych instruktorów 

spełniających warunki uczestnictwa. 

Warunki ukończenia kursu: 

1. Obecność na obu biwakach; w przypadku nieobecności na którychkolwiek zajęciach, 

uczestnik jest zobowiązany ustalić z prowadzącym zajęcia formę zaliczenia treści  

i dokonania tego przed zakończeniem kursu.  

2. Aktywna realizacja zadań stawianych przez Komendę Kursu; przedstawienie Komendzie 

Kursu materiałów wypracowanych podczas zajęć kursowych i w trakcie pracy 

indywidualnej, związanej z kursem, oraz otrzymanie pozytywnej oceny z ich realizacji. 

3. Pozytywna ocena Komendy Kursu. 

4. Odbycie rozmowy indywidualnej z kadrą kursu. 

Składka zadaniowa ma kurs Wood Bagde (część pierwsza): 

390 zł – dla osób posiadających przydział służbowy w jednostkach Chorągwi Dolnośląskiej, 

490 zł – dla pozostałych uczestników. 

Pełen koszt udziału w kursie jednego uczestnika wynosi 390 złotych. Osoby, które 

zakwalifikowały się na kurs i zrezygnowały z udziału w nim po 20 maja 2017 r. lub nie wzięły  

w nim udziału, będą obciążone pełnymi kosztami kursu. 

https://woodbadge2017.zgloszenia24.pl/
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Zachęca się komendy hufców do częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów 

uczestnictwa w kursie kadrze swoich hufców. 

Koszt biwaku podsumowującego nie powinien przekroczyć 60 zł. 

Organizatorzy zapewniają: 

1. program kursu zgodny ze standardami ZHP, 

2. niezapomnianą przygodę, 

3. dostęp do wrzątku przez cały czas trwania kursu, 

4. pełne wyżywienie, 

5. wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 

 

Organizatorzy nie zapewniają transportu na miejsce biwakowania 

Kontakt z organizatorami: 

e-mail: ksztalcenie@dolnoslaska.zhp.pl 

 


