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REGULAMIN 

KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH 

PRZY KOMENDZIE HUFCA ZHP TCZEW 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych przy Komendzie Hufca ZHP Tczew, zwana dalej „Kapitułą”, działa 
na podstawie „Uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003r. w sprawie 
przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie” oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Celem działania Kapituły jest: 
- prowadzenie prób wędrowniczych, 
- prowadzenie prób na stopnie Harcerza Orlego/Harcerki Orlej oraz Harcerza Rzeczpospolitej/ 
Harcerki Rzeczpospolitej, 
- propagowanie systemu stopni wędrowniczych w hufcu, 
- praca z opiekunami prób na stopnie, 
- budowanie i koordynowanie przebiegu prób na Znaki Służb, 
- współpraca z innymi zespołami hufcowymi. 

3. Kapituła jest uprawniona do: 
- Prowadzenia prób na stopnie wędrownicze: Harcerka Orla i Harcerz Orli, Harcerka 
Rzeczpospolitej i Harcerz Rzeczpospolitej, 
- Podejmowania decyzji o zatwierdzeniu i otwarciu oraz zamknięciu prób i przyznawania stopni 
lub naramiennika wędrowniczego oraz do koordynowania przebiegu prób na „Znak Służby”. 

4. Kapituła liczy od 3 do 5 osób. Członkami Kapituły mogą być instruktorzy hufca lub harcerze 
posiadający minimum stopień HO. 

5. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez Kapitułę spośród jej członków 
bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem przez Komendanta Hufca. 

6. Zastępcę Przewodniczącego Kapituły wybiera Przewodniczący spośród członków Kapituły. 
Decyzję o wyborze podaje się w rozkazie Komendanta Hufca. 

7. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 
członków Kapituły. 

8. Każdy członek Kapituły ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. Muszą oni 
jednak uzyskać akceptację większości członków Kapituły i być powołani w jej skład rozkazem 
Komendanta Hufca. 

9. Każdy z członków ma prawo zrezygnować z pracy w Kapitule składając pisemną rezygnację na 
ręce Przewodniczącego Kapituły. Przewodniczący jest zobowiązany w ciągu 14 dni złożyć 
wniosek o zwolnienie takiego członka w rozkazie Komendanta Hufca. 

10. Kapituła prowadzi dokumentację działalności. 
11. Przewodniczący kapituły co dwa lata (przy okazji Zjazdu Hufca) przekazuje Komendantowi Hufca 

raport z działalności Kapituły za miniony okres. 
12. Kapituła zobowiązana jest do spotkania się na posiedzeniu do 21 dni od chwili wpłynięcia wniosku 

o otwarcie lub zamknięcie próby. 
13. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca, informując o tym wszystkich 

zainteresowanych. 
14. Wszyscy członkowie Kapituły biorący udział w posiedzeniu stawiają się w regulaminowym 

umundurowaniu. 
15. Decyzje w sprawie otwarcia lub zamknięcia próby podejmowane są zwykłą większością głosów, 

przy obecności, co najmniej dwóch członków Kapituły, w tym przy obecności Przewodniczącego 
Kapituły lub jego zastępcy. 

16. W sprawach spornych rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Kapituły lub, przy jego 
nieobecności, do zastępcy Przewodniczącego. 



  
  

17. Po podjęciu decyzji w kwestii otwarcia lub zamknięcia próby Przewodniczący przekazuje pisemną 
informację do drużynowego jednostki macierzystej kandydata lub przełożonego o ogłoszenie 
decyzji w rozkazie. 

18. Od decyzji Kapituły przysługuje wędrownikom odwołanie do Komendanta Hufca w terminie do 
14 dni od daty posiedzenia. 

 
II. Otwarcie próby 

1. Kandydat chcący otworzyć próbę składa wniosek w formie pisemnej bądź elektronicznej na 
skrzynkę pocztową Przewodniczącego lub jego zastępcy. Wniosek powinien zawierać: stopień, 
imię i nazwisko kandydata oraz opiekuna próby, plan realizacji próby z konkretnymi działaniami. 

2. Ułożenie indywidualnej próby, planowanie i jej realizację wspiera opiekun próby. 
3. Osoby chcące otworzyć próbę stawiają się na posiedzeniu Kapituły wraz z opiekunem próby 

w regulaminowym umundurowaniu. 
4. Kapituła ma prawo do wprowadzenia do próby poprawek za zgodą kandydata w celu 

dostosowania jej do wymagań na stopień.  
 

III. Zamknięcie próby 
1. Kandydat chcący zamknąć próbę składa wniosek w formie pisemnej bądź elektronicznej na 

skrzynkę pocztową Przewodniczącego lub jego zastępcy. 
2. Warunkiem zamknięcia próby z wynikiem pozytywnym jest: 

- przedstawienie dokumentacji (dokumenty, materiały, zdjęcia, itp.) potwierdzającej realizację 
zadań zawartych w próbie, 
- uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna próby, 
- posiadanie opłaconej składki członkowskiej. 

3. O zamknięciu próby decyduje Kapituła na podstawie: analizy jej przebiegu i wyniku rozmowy 
z osobą zainteresowaną i opiekunem. 

4. Kapituła po odbyciu końcowej rozmowy z kandydatem z udziałem jego opiekuna, podejmuje 
decyzję o pozytywnym lub negatywnym zamknięciu próby bądź jej odroczeniu. Kapituła ma 
prawo do rozmowy z samym opiekunem próby zaraz po odbyciu rozmowy końcowej 
z kandydatem. 

5. W przypadku braku zainteresowania kandydata w przeciągu 3 miesięcy po upływie czasu 
przewidzianym w regulaminie stopni harcerskich Kapituła zamyka próbę z wynikiem 
negatywnym. 
 

IV. Przebieg próby 
1. W czasie trwania próby, na umotywowaną pisemną prośbę osoby zdobywającej stopień, Kapituła 

może zmienić poszczególne zadania w próbie oraz przedłużyć czas jej realizacji. 
2. Jakiekolwiek zmiany w planie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są jedynie za zgodą 

Kapituły. 
 

V. Opiekun próby 
1. Zadaniem opiekuna jest: 

- ułożenie wraz z podopiecznym indywidualnej próby dostosowanej do jego potrzeb, 
- dbanie o prawidłowy przebieg próby, 
- wspieranie podopiecznego w trakcie realizacji próby, 
- wydanie końcowej opinii o podopiecznym. 

2. Opiekunem próby wędrowniczej może zostać wędrownik posiadający naramiennik wędrowniczy 
oraz przynajmniej otwartą próbę na HO. 

3. Opiekunem próby HO może zostać wędrownik posiadający stopień HO lub wyższy bądź 
instruktor w stopniu przynajmniej przewodnika. 

4. Opiekunem próby HR może zostać wędrownik posiadający stopień HR bądź instruktor w stopniu 
przynajmniej podharcmistrza. 

5. Opiekun próby musi zostać zaakceptowany przez Kapitułę. 
6. Opiekun może zostać zmieniony na pisemny wniosek osoby realizującej próbę w trakcie jej 

trwania. 
 
 



  
  

VI. Naramiennik Wędrowniczy 
1. Naramiennik Wędrowniczy może zdobywać osoba, która w chwili otwarcia próby wędrowniczej 

ma rocznikowo minimum 16 lat. Wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie. 
2. Naramiennik Wędrowniczy może być przyznany osobie, która zrealizowała próbę wędrowniczą. 
3. Zadania znajdujące się w próbie wędrowniczej powinny: 

- stwarzać pole do samodoskonalenia, 
- być związane ze specyfiką wędrownictwa (ideą służby i wyczynu, kodeksem, rozumieniem 
symboliki oraz miejsca wędrownika w organizacji), 
- być związane ze środowiskiem wędrowniczym. 

4. Osoby nie mające złożonego Przyrzeczenia Harcerskiego muszą poszerzyć próbę wędrowniczą 
o wymagania próby harcerki/harcerza. 

5. Próba wędrownicza trwa 3-6 miesięcy. 
6. Po pozytywnym zamknięciu próby wędrowniczej opiekun (w porozumieniu z Kapitułą) jest 

zobowiązany do zorganizowania obrzędowego nadania Naramiennika Wędrowniczego 
w przeciągu 3 miesięcy od daty posiedzenia Kapituły. Na nadaniu konieczna jest obecność 
Przewodniczącego KSW bądź jego zastępcy. Wskazane jest, aby na nadaniu znalazło się całe 
grono wędrowników hufca posiadających Naramienniki Wędrownicze. 

 

VII. Znaki Służb 
1. Zespół chcący realizować znak służby przygotowuje plan jego realizacji wraz z konkretnymi 

działaniami i osobami za nie odpowiedzialnymi oparty na programie znaków służb 
zatwierdzonym przez Główną Kwaterę. 

2. Szef zespołu składa wniosek o otwarcie znaku służby w formie pisemnej bądź elektronicznej na 
skrzynkę pocztową Przewodniczącego lub jego zastępcy. Wniosek powinien zawierać wyżej 
wspomniany plan realizacji oraz skład zespołu. 

3. Na posiedzeniu Kapituły stawia się szef zespołu w celu przedstawienia planu zdobywania znaku 
służby. Kapituła po rozmowie akceptuje plan zdobywania znaku służby bądź zaleca 
wprowadzenie poprawek i stawienie się ponownie na posiedzeniu Kapituły. 

4. Po zaakceptowaniu planu zdobywania znaku służby Przewodniczący wysyła pismo informujące 
o otwarciu próby do drużynowego bądź Komendanta Hufca . 

5. Po zrealizowaniu zadań ujętych w planie bądź upłynięciu czasu przewidzianego na realizację 
próby zespół dokonuje podsumowania pracy i wnioskuje do Kapituły o zamknięcie (pozytywne 
bądź negatywne) próby i przyznanie znaku służby członkom zespołu. 

6. Na posiedzeniu Kapituły kończącym próbę stawia się cały zespół (bądź jego większa część na 
czele z szefem) w celu przedstawienia podsumowania. 

7. Po rozmowie z zespołem Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu znaku służby poszczególnym 
członkom biorąc pod uwagę ewaluację i wniosek samego zespołu. 

8. Przewodniczący Kapituły wysyła wniosek do drużynowego bądź Komendanta Hufca z prośbą 
o umieszczenie w rozkazie decyzji o przyznaniu znaku służby poszczególnym członkom zespołu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone przez członków Kapituły podczas 

demokratycznego głosowania oraz zatwierdzone rozkazem Komendanta Hufca.  
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do członków Kapituły. 

 


