
 
 
 
Mam wątpliwości, jak wypełnić wniosek o OKK. 

Na stronie Szkoły http://chsi.slaska.zhp.pl w zakładce „Dokumenty” znajdziesz 

wskazówki, które pomogą Ci wypełnić wniosek na BOKK i SOKK. 

 

Gdzie znajdę aktualne wnioski na OKK? 
Na stronie Szkoły w zakładce „Dokumenty”. Bardzo prosimy o wypełnianie 

wniosków pobranych właśnie z tej strony, gdyż zawierają one 2 dodatkowe, 

niezbędne informacje, których nie zawierają oryginalne wnioski CSI.  

 

Na jaki adres wysłać wypełniony wniosek wraz z załącznikami? 
Pełną dokumentację (wniosek, załączniki, opinie) należy wysłać wyłącznie  

w wersji elektronicznej na adres okk@slaska.zhp.pl 

 

Nie mam pewności, czy mój wniosek jest poprawnie wypełniony. Czy można 
przesłać wniosek do sprawdzenia przed ostatecznym wysłaniem? 

Oczywiście ☺  

 

Jakiś czas temu moja BOKK (wg starych zasad) straciła ważność. Czy mogę 
wnioskować o SOKK? 

Nie od razu. Najpierw należy złożyć wniosek o przedłużenie BOKK (na nowych 

zasadach), a dopiero później można składać wniosek o przyznanie SOKK. Nie 

można składać wniosku o odznakę wyższego stopnia, nie mając aktywnej 

odznaki niższego stopnia. 

 

Czy przy składaniu wniosku na BOKK niezbędna jest opinia szefa HZKK/osoby 
odpowiedzialnej za kształcenie w hufcu? 

Rekomendujemy dołączenie takiej opinii. Jeśli osoba składająca wniosek kształci 

przede wszystkim w swoim hufcu, albo jest (potencjalnym) członkiem HZKK, to 

z pewnością dołączenie takiej opinii jest ważne.  

 

Czy przy składaniu wniosku na SOKK niezbędna jest opinia szefa HZKK/osoby 
odpowiedzialnej za kształcenie w hufcu? 

Tak. Przyznanie SOKK łączy się z uprawnieniami (np. możliwość pełnienie 

funkcji szefa HZKK czy komendanta kursu) dlatego niezbędna jest taka opinia.  

Jeśli wnioskodawca ma przydział służbowy do chorągwi lub np. ze względu na 

miejsce zamieszkania i pełnione funkcje kształci WYŁĄCZNIE na poziomie 

chorągwi – wówczas niezbędna jest opinia członka komendy CHSI) 

 

Czy można złożyć wniosek o SOKK w oparciu o przeprowadzenie np. kursów 
wychowawców wypoczynku? 

Nie. SOKK zdobywa się w oparciu o kształcenie „harcerskie” czyli o formy 

kształcenia wynikające m.in. z Systemu pracy z kadrą w ZHP. Należy więc pełnić 

funkcję członka komendy kursu przewodnikowskiego, drużynowych, 

podharcmistrzowskiego, szczepowych, namiestników. Organizowanie 

warsztatów dla kadry czy kursów związanych z uzyskaniem uprawnień 

państwowych jest DODATKOWYM atutem.  

 

 



 
 
 
Czy można złożyć wniosek o BOKK/SOKK w oparciu o prowadzenie zajęć czy 
organizację kursu dla zastępowych?  

Nie. Prawo do kształcenia zastępowych ma każdy drużynowy. Kształcenie takie 

może być wspierane przez szczep lub hufiec/namiestnictwo, ale nie trzeba tu 

żadnych kształceniowych umiejętności i uprawnień. Kursy zastępowych nie 

mieszczą się również w zakresie „kształcenia kadry w ZHP”.  
 
Moja BOKK (wg starych zasad) wygasa w 2020 r. Czy koniecznie muszę w 2018 r. lub 
2019 r. zdobywać SOKK? 

Teoretycznie nie. Uprawnienia wynikające z posiadania starych BOKK ważności 

nie tracą. Można więc aż do wygaśnięcia starej BOKK pełnić funkcję 

komendanta kursu czy szefa HZKK. CSI liczy jednak na to, że przynajmniej 

szefowie HZKK zdobędą SOKK do 2019 r.  

 

Jakie odznaki są wymagane, aby w hufcu funkcjonował HZKK? 
Do końca 2018 r: HZKK liczy min. 3 osoby, w tym: szef i jedna osoba z co 

najmniej BOKK (wg starych zasad). 

Od 1.1.2019 r.: HZKK liczy min. 3 osoby, w tym szef z co najmniej SOKK (wg 

nowych zasad) + jedna osoba z BOKK (wg nowych zasad) (patrz pytanie 

powyżej). 

 

Jaka odznaka od 1.1.2019 pozwala na pełnienie funkcji komendanta kursu 

przewodnikowskiego/drużynowych? 
Komendant takiego kursu musi mieć co najmniej BOKK (wg starych zasad) lub 

SOKK (wg nowych zasad). 

 


