
REGULAMIN KAPITUŁY WĘDROWNICZEJ 

HUFCA ZHP ZABRZE 

 

przyjęty rozkazem Komandanta Hufca ZHP Zabrze nr L.9 z dnia 30.09.2017r. 

 

Art. 1. 

Hufcowa Kapituła Wędrownicza, zwana dalej „Kapitułą” lub „HKW” jest kapitułą w 
rozumieniu pkt. 9 ‘’Zasad zdobywania stopni harcerskich’’, będącego częścią Uchwały nr 
40/XXXII RN ZHP z 15 czerwca 2003 r. ” w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego - 
stopnie harcerskie’’ 
 

POWOŁYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI HKW 

 

Art. 2. 

 

Skład HKW jest powoływany rozkazem Komendanta Hufca. 

 

Art. 3. 

 

W skład HKW wchodzi od 3 do 6 wędrowników lub instruktorów posiadających 

naramiennik wędrowniczy w tym przynajmniej jeden instruktor ze stopniem Harcerza 

Rzeczypospolitej 

 

Art. 4. 

 

1. Przewodniczący HKW jest mianowany rozkazem komendanta hufca. 
2. HKW prowadzi próby na naramiennik wędrowniczy oraz stopnie wędrownicze. 
3. HKW prowadzi próby osobom z przydziałem służbowym do Hufca Zabrze 
4. Kapituła może prowadzić próby dla harcerzy z przydziałem do innego Hufca za zgodą 

macierzystego komendanta. 
 

TRYB PRACY HKW 

 

Art. 5. 

 

1. HKW samodzielnie przyjmuje regulamin pracy. Regulamin zatwierdza Komenda Hufca 
ZHP Zabrze, a ogłasza rozkazem Komendant Hufca. 

2. Zbiórki HKW odbywają się przynajmniej raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca  
i sierpnia), zgodnie z harmonogramem przyjmowanym na I i II półrocze odpowiednio w 
grudniu i czerwcu danego roku.  



3. Zbiórki HKW mogą odbyć się w innym terminie, jeśli wyniknie taka konieczność. 
Informacja o zmianie terminu ogłaszana jest na stronie internetowej hufca, co najmniej 
tydzień wcześniej. 

4. HKW musi pracować w zespole co najmniej 3 osobowym. 
5. W spotkaniach, na których będzie otwierana lub zamykana próba na stopień Harcerza 

Rzeczypospolitej musi być obecny członek Kapituły ze stopniem Harcerza 
Rzeczypospolitej. 

 

ZADANIA HKW 

 

Art. 6. 

 

Do zadań HKW należy:  

- stymulowanie rozwoju wędrowników, 
- prowadzenie i monitorowanie prób na naramiennik wędrowniczy oraz stopnie 

wędrownicze z uwzględnieniem programu hufca i potrzeb środowiska, w którym 
pełni służbę realizujący próbę,  

- praca z opiekunami prób, 
- zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób, 
- współpraca z innymi zespołami hufcowymi, zgłaszanie wniosków i uwag do programu 

hufca i planu kształcenia hufca, 
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków, 
- podnoszenie poziomu prowadzonych prób,  
- pilnowanie terminowości zamykania prób. 
 
 

ZASADY ZDOBYWANIA NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO 

 

Art. 7. 

 

1. Naramiennik wędrowniczy wyznacza drogę rozwoju wędrowniczego. Odzwierciedla 
wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności i doświadczenie wędrownika zgodne z 
Kodeksem Wędrowniczym. 

2. Opiekunem próby może być wędrownik posiadający naramiennik wędrowniczy. 
 
TRYB ZDOBYWANIA NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO 

 

Art. 8. 

 

Osoba zainteresowana otwarciem próby na naramiennik wypełnia odpowiedni wniosek 

(druk dostępny w sekretariacie hufca lub poprzez stronę internetową). Wniosek powinien 

być wypełniony czytelnie i dokładnie oraz powinien zawierać opinię bezpośredniego 

przełożonego.  

 



Art. 9. 

 

Osoba zainteresowana otwarciem próby na naramiennik zobowiązana jest przedstawić 

HKW kartę próby w terminie na tydzień przed spotkaniem Kapituły, na którym wyraża chęć 

otwarcia próby. 

 

Art. 10. 

 

Na spotkanie kandydat przychodzi wraz z rozpisanym planem próby  

i proponowanym opiekunem. Opiekun próby musi zostać zaakceptowany przez kapitułę. 

     W uzasadnionych przypadkach Kapituła ma prawo przyznać innego opiekuna próby niż 

proponowany. 

 

Art. 11. 

 

Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który: 

- jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań naramiennika 
wędrowniczego, 

- jest powiązany z planem pracy środowiska,  
- uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego 

naramiennik, 
- określa przewidywany czas trwania próby.  

 

Art. 12. 

 

1. Plan przebiegu próby musi zawierać jasno określone zadania i termin zamknięcia. 
Wymagania planu próby nie mogą być realizowane w formie zaliczenia wydarzenia, 
które miało miejsce przed otwarciem próby. 

2. W uzasadnionych sytuacjach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i 
dotychczasowy przebieg służby harcerskiej HKW ma prawo pominąć wymaganie, 
opisując ten fakt w karcie próby. 

3. HKW ma prawo przyjąć dodatkowe wymagania na naramiennik wynikające z potrzeb 
środowiska. 

 

Art. 13. 

 

Kapituła, po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz zatwierdzeniu karty próby 

wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie próby na naramiennik wędrowniczy.  

 

Art. 14. 

 

Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem. 

 



PRZEBIEG PRÓBY NA NARAMIENNIK WĘDROWNICZY 

 

Art. 15. 

 

Zalecany czas trwania próby wynosi od 3 do 6 miesięcy. 

 

Art. 16. 

 

1. Jeśli próba przedłuża się (najdłużej o miesiąc) HKW ma obowiązek powiadomić 
zdobywającego naramiennik i jego opiekuna o konieczności jej zamknięcia, a jeśli 
zdobywający naramiennik nie skontaktuje się z kapitułą w terminie dwóch tygodni, 
Kapituła wnioskuje do Komendanta Hufca o ogłoszenie w rozkazie informacji  
o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym. 

2. Ponowne otwarcie zamkniętej negatywnie próby może nastąpić po okresie 6 miesięcy. 
 

Art. 17. 

 

W celu przedłużenia próby zdobywający naramiennik powinien złożyć stosowny wniosek 

do HKW informując w nim o dotychczasowym przebiegu próby i o przyczynach nie 

ukończenia jej w terminie. Wniosek powinien również zawierać opinię opiekuna dotyczącą 

przedmiotu wniosku.  

 

Art. 18. 

 

Kapituła może dopuścić przedłużenie czasu trwania próby po zapoznaniu się z przyczyną 

wniosku o jej przedłużenie, dotychczasowym przebiegiem próby oraz opinią opiekuna próby.  

 

ZAMKNIĘCIE PRÓBY NA NARAMIENNIK WĘDROWNICZY 

 

Art. 20. 

 

1. W celu zamknięcia próby: 
- zdobywający naramiennik składa do HKW wniosek o zamknięcie próby, do którego 

należy dołączyć: 
o kartę próby potwierdzającą wykonanie zadań,  
o pisemny raport z przebiegu próby,  
o dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby, 
o opinię opiekuna próby. 

 

- opiekun przedstawia HKW pisemną opinię o zdobywającym naramiennik i przebiegu 
próby. 

2. HKW po rozmowie ze zdobywającym naramiennik i jego opiekunem wnioskuje do 
Komendanta Hufca o zamknięcie próby. 



3. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do umiejętności kandydata, HKW ma prawo 
podjąć decyzję o przedłużeniu próby i weryfikacji zadań ujętych w próbie. 

 

Art. 21. 

 

Po pozytywnym zamknięciu próby Komendant Hufca na wniosek HKW przyznaje 

naramiennik wędrowniczy rozkazem. 

 

Art. 22. 

 

1. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym, na wniosek HKW Komendant Hufca ogłasza 
rozkazem po upływie 14 dni od daty powiadomienia kandydata lub jego opiekuna o 
negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu naramiennik 
prawo do odwołania się od decyzji HKW do właściwego komendanta. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do HKW.  

2. HKW powtórnie dokonuje oceny realizacji próby w terminie 30 dni. Ponowny wniosek 
HKW do komendanta jest ostateczny. W przypadku niewniesienia odwołania lub 
negatywnego rozpatrzenia odwołania pierwszy wniosek HKW staje się ostateczny. 
Decyzję komendant ogłasza w rozkazie w ciągu 30 dni od ostatecznego wniosku HKW. 

 

Art. 23. 

 

W przypadku nie zakończenia próby w wyznaczonym terminie HKW najpóźniej po upływie 

miesiąca wzywa zdobywającego naramiennik i opiekuna do stawienia się na zbiórce kapituły, 

gdzie następuje weryfikacja przebiegu próby oraz podejmowana jest decyzja o przedłużeniu 

czasu trwania próby lub jej zamknięciu. Jeśli kandydat się nie stawi i nie usprawiedliwi 

nieobecności, na następnej zbiórce HKW podejmuje decyzję o negatywnym zamknięciu 

próby. 

 

Art. 24. 

 

Opiekun próby odpowiada przed Komendantem Hufca za przeprowadzenie nadania 

naramiennika. Musi to nastąpić przed upływem 3 miesięcy od momentu zamknięcia próby w 

przeciwnym razie obowiązek ten przechodzi na Kapitułę.  

 

 

ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI WĘDROWNICZYCH 

 

Art. 25. 

 

1. Stopnie wędrownicze wyznaczają drogę rozwoju harcerskiego. Odzwierciedlają wiedzę, 
dojrzałość społeczną, umiejętności i doświadczenie wędrownika.  



2. Opiekunem próby na stopień Harcerza Orlego może być harcerz posiadający stopień 
Harcerza Orlego przez okres minimum 12 miesięcy* lub instruktor posiadający minimum 
stopień przewodnika. 

3. Opiekunem próby na stopień Harcerza Rzeczypospolitej może być harcerz posiadający 
stopień Harcerza Rzeczypospolitej lub instruktor posiadający minimum stopień 
podharcmistrza. 

 
* Możliwe są wyjątki od tego zapisu po indywidualnym rozpatrzeniu. 
 

TRYB ZDOBYWANIA STOPNI WĘDROWNICZYCH 

 

Art. 26. 

 

Osoba zainteresowana otwarciem próby na stopień wypełnia odpowiedni wniosek (druk 

dostępny w sekretariacie hufca lub poprzez stronę internetową). Wniosek powinien być 

wypełniony czytelnie i dokładnie oraz powinien zawierać opinię bezpośredniego 

przełożonego.  

 

Art. 27. 

 

Osoba zainteresowana otwarciem próby na stopień zobowiązana jest przedstawić HKW 

kartę próby w terminie na tydzień przed spotkaniem Kapituły, na którym wyraża chęć 

otwarcia próby. 

 

Art. 28. 

 

Na spotkanie kandydat przychodzi wraz z rozpisanym planem próby  

i proponowanym opiekunem. Opiekun próby musi zostać zaakceptowany przez kapitułę. 

     W uzasadnionych przypadkach Kapituła ma prawo przyznać innego opiekuna próby niż 

proponowany. 

 

Art. 29. 

 

Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który: 

- jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia 
wędrowniczego, 

- jest powiązany z planem pracy środowiska,  
- uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 
- określa przewidywany czas trwania próby.  

 

Art. 30. 

 



1. Plan przebiegu próby musi zawierać jasno określone zadania i termin zamknięcia. 
Wymagania planu próby nie mogą być realizowane w formie zaliczenia wydarzenia, 
które miało miejsce przed otwarciem próby. 

2. W uzasadnionych sytuacjach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i 
dotychczasowy przebieg służby harcerskiej HKW ma prawo pominąć wymaganie, 
opisując ten fakt w karcie próby. 

3. HKW ma prawo przyjąć dodatkowe wymagania na stopień wynikające z potrzeb 
środowiska. 

 

Art. 31. 

 

Kapituła, po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz zatwierdzeniu karty próby 

wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie próby na stopień.  

 

Art. 32. 

 

Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem. 

 

 

PRZEBIEG PRÓBY NA STOPIEŃ WĘDROWNICZY 

 

Art. 33. 

 

Zalecany czas trwania próby na stopień Harcerza Orlego wynosi od 12 do 18 miesięcy, 

natomiast na stopień Harcerza Rzeczypospolitej od 12 do 24 miesięcy. 

 

Art. 34. 

 

1. Jeśli próba przedłuża się (najdłużej o miesiąc) HKW ma obowiązek powiadomić 
zdobywającego stopień i jego opiekuna o konieczności jej zamknięcia, a jeśli 
zdobywający stopień nie skontaktuje się z kapitułą w terminie dwóch tygodni, Kapituła 
wnioskuje do Komendanta Hufca o ogłoszenie w rozkazie informacji  
o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym. 

2. Ponowne otwarcie zamkniętej negatywnie próby może nastąpić po okresie 6 miesięcy. 
 

Art. 35. 

 

W celu przedłużenia próby zdobywający stopień powinien złożyć stosowny wniosek do 

HKW informując w nim o dotychczasowym przebiegu próby i o przyczynach nie ukończenia 

jej w terminie. Wniosek powinien również zawierać opinię opiekuna dotyczącą przedmiotu 

wniosku.  

 

Art. 36. 



 

Kapituła może dopuścić przedłużenie czasu trwania próby po zapoznaniu się z przyczyną 

wniosku o jej przedłużenie, dotychczasowym przebiegiem próby oraz opinią opiekuna próby.  

 

ZAMKNIĘCIE PRÓBY NA STOPIEŃ WĘDROWNICZY 

 

Art. 37. 

 

1. W celu zamknięcia próby: 
- zdobywający stopień składa do HKW wniosek o zamknięcie próby,  

do którego należy dołączyć: 
o kartę próby potwierdzającą wykonanie zadań,  
o pisemny raport z przebiegu próby,  
o dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby, 
o opinię opiekuna próby. 

- opiekun przedstawia HKW pisemną opinię o zdobywającym stopień 
 i przebiegu próby. 

2. HKW po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem wnioskuje do 
Komendanta Hufca o zamknięcie próby. 

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do umiejętności kandydata, HKW ma prawo 
podjąć decyzję o przedłużeniu próby i weryfikacji zadań ujętych w próbie. 

 

Art. 38. 

 

Po pozytywnym zamknięciu próby Komendant Hufca na wniosek HKW przyznaje stopień 

rozkazem. 

 

Art. 39. 

 

1. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym, na wniosek HKW Komendant Hufca ogłasza 
rozkazem po upływie 14 dni od daty powiadomienia kandydata lub jego opiekuna o 
negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień 
prawo do odwołania się od decyzji HKW do właściwego komendanta. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do HKW.  

2. HKW powtórnie dokonuje oceny realizacji próby w terminie 30 dni. Ponowny wniosek 
HKW do komendanta jest ostateczny. W przypadku niewniesienia odwołania lub 
negatywnego rozpatrzenia odwołania pierwszy wniosek HKW staje się ostateczny. 
Decyzję komendant ogłasza w rozkazie w ciągu 30 dni od ostatecznego wniosku HKW. 

 

Art. 40. 

 

W przypadku nie zakończenia próby w wyznaczonym terminie HKW najpóźniej po upływie 

miesiąca wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce kapituły, 

gdzie następuje weryfikacja przebiegu próby oraz podejmowana jest decyzja o przedłużeniu 



czasu trwania próby lub jej zamknięciu. Jeśli kandydat się nie stawi i nie usprawiedliwi 

nieobecności, na następnej zbiórce HKW podejmuje decyzję o negatywnym zamknięciu 

próby. 

 

OPIEKUN PRÓBY 

 

Art. 41. 

 

Do zadań opiekuna próby należy: dbałość o przygotowanie, realizację  

i podsumowanie próby, które gwarantują osiągnięcie poziomu określonego w Kodeksie 

Wędrowniczym oraz idei stopnia. W szczególności: 

- wraz z osobą zdobywającą naramiennik/stopień ma obowiązek przygotowania 
planu przebiegu próby, który zostanie zaprezentowany przed HKW, 

- uczestniczy w spotkaniu HKW otwierającym i podsumowującym próbę, 
- wspiera osobę zdobywającą naramiennik/stopień, motywuje ją i pomaga 

merytorycznie w realizacji próby, 
- w czasie przebiegu próby pomaga podopiecznemu w jej realizacji, monitoruje jego 

pracę, dokonuje z podopiecznym analizy realizacji próby, 
- po zakończeniu próby przygotowuje opinię podsumowującą jej realizację, 
- w terminie do 3 miesięcy organizuje nadanie naramiennika*, 
- w przypadku barku stopnia instruktorskiego ma obowiązek znalezienia instruktora 

mogącego odnowić Przyrzeczenie Harcerskie osobie zdobywającej naramiennik*. 
 

* Dotyczy tylko zdobywania naramiennika wędrowniczego 

 

ZMIANA OPIEKUNA 

 

Art. 42. 

 

1. Przypadki rezygnacji samego opiekuna lub zdobywającego naramiennik/stopień z 
pełnienia funkcji opiekuna podlegają decyzji / ocenie HKW i są możliwe w sytuacji: 

- braku kontaktu pomiędzy stronami mającego charakter stały, 
- braku możliwości wyegzekwowania zaleceń i nadzoru nad przebiegiem realizacji 

próby przez opiekuna w stosunku do kandydata, 
- niemożności uzyskania odpowiedniego wsparcia merytorycznego ze strony 

opiekuna próby, 
- zaistnienia poważnego konfliktu uniemożliwiającego współpracę pomiędzy 

stronami. 
2. Po zapoznaniu się z problemem, HKW na swoim posiedzeniu podejmuje decyzję 

odnośnie wygaśnięcia opieki nad próbą oraz dalszego przebiegu próby, a następnie w 
przypadku uznania wygaśnięcia opieki- wspólnie z kandydatem wyznacza kolejnego 
opiekuna próby. 

 

PRACA Z OPIEKUNAMI 



 

Art. 43. 

 

HKW prowadzi pracę z opiekunami poprzez: 

- udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania naramiennika oraz stopni 
wędrowniczych, 

- organizowanie samodzielne lub z innymi HKW warsztatów i konsultacji dla 
opiekunów prób. 

 

DOKUMENTACJA HKW 

 

Art.44. 

 

Dokumentacja HKW obejmuje:  

- protokoły z posiedzeń HKW,  
- rejestr prowadzonych prób, 
- kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,  
- dokumentację zamkniętych prób,  
- dokumentację pracy z opiekunami. 

 
Art.45. 

 

Za kompletność i prawidłowość dokumentacji odpowiedzialny jest przewodniczący HKW.  

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Art.46. 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią: 

- Wymagania na naramiennik oraz stopnie wędrownicze 

- Wzór karty próby na naramiennik wędrowniczy 

- Wzór karty próby na stopień wędrowniczy 

- Wniosek o otwarcie próby na naramiennik wędrowniczy 

- Wniosek o otwarcie próby na stopień wędrowniczy 

- Wniosek o przedłużenie próby na naramiennik wędrowniczy 

- Wniosek o przedłużenie próby na stopień wędrowniczy 

- Wniosek o zamknięcie próby na naramiennik wędrowniczy 

- Wniosek o zamknięcie próby na stopień wędrowniczy 


