
REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI 
WĘDROWNICZYCH

SZCZEPU „TRÓJKĄTNA JEDYNKA”

1. Cele, kompetencje i struktura kapituły.

a) Cele pracy kapituły to:

• Otwieranie, prowadzenie i zamykanie prób wędrowniczych i na stopień HO/HR,

• Popularyzacja i zachęcanie do zdobywania stopni wśród wędrowników,

• Dbanie o prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg prób,

• Prowadzenie spisu harcerzy z Naramiennikami oraz stopniami HO/HR.

b) Do kompetencji kapituły należy:

• Przyznanie lub odmowa nadania Naramiennika Wędrowniczego,

• Otwarcie, zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopień HO/HR,

• Wnioskowanie u przełożonych o nadanie stopnia,

• Kontrola poziomu prób na stopnie realizowane przy kapitule,

• Gromadzenie  i  udostępnianie  danych  dotyczących  osób  posiadających  Nara-

miennik wędrowniczy, stopień HO i HR,

• Kapituła spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w razie potrzeby czę-

ściej.

c) Struktura kapituły:

• Członkami kapituły mogą być wyłącznie harcerze i instruktorzy posiadający sto-

pień HO /HR,

• Kapituła pracuje w składzie 5 osób,

• Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy składzie nie mniej-

szym niż połowa członków kapituły,

• Kapituła wybiera w trybie głosowania swojego przewodniczącego, zastępcę i se-

kretarza,

• Członków kapituły powołuje rozkazem Komendant Szczepu.

2. Kompetencje i  zadania członków kapituły:

• Udział w pracach i spotkaniach kapituły,



• Realizacja zadań i celów kapituły,

• Rozpatrywanie wniosków o otwarcie i zamknięcie prób na stopnie,

• Przeprowadzenie  rozmowy z  kandydatem na  stopień  podczas  otwarcia  i  za-

mknięcia prób,

3. Opiekun próby 

• Opiekun próby wybierany jest przez osobę zdobywająca stopień,

• Opiekunem próby wędrowniczej może być każdy wędrownik posiadający Nara-

miennik wędrowniczy,

• Opiekunem próby na stopień może być harcerz ze stopniem równym lub wyż-

szym od stopnia, na który odbywana jest próba,

• Opiekun próby na wniosek własny, kandydata lub Kapituły może zostać odwoła-

ny z pełnionej roli.

a) Opiekun próby ma obowiązek:

• Wspierać kandydata w przygotowaniu i realizacji próby,

• Oceniać, potwierdzać wykonanie poszczególnych zadań,

• Być obecny ze swoim podopiecznym podczas otwierania i zamykania próby na 

spotkaniu kapituły,

• Opiniować poziom realizacji próby przez swego podopiecznego;

• W przypadku uzasadnionych powodów może wnioskować o negatywne, przed-

terminowe zamknięcie próby;

4. Przebieg próby na stopień

a) Planowanie próby:

• Wybór opiekuna,

• Opracowanie wspólnie z opiekunem zadań na stopień, według obowiązujących 

wymagań,

• Umówienie się na otwarcie próby na stopień z Kapitułą,

• Złożenie wniosku i karty próby przed spotkaniem (karta próby w trzech egzem-

plarzach – dla Kapituły, kandydata oraz opiekuna).

b) Otwarcie próby:

• Zgłoszenie się na rozmowę z Kapitułą wraz z opiekunem, ważną książeczką har-

cerską oraz w stroju organizacyjnym;

• Przeanalizowanie całej karty próby, zadań i terminarza,



• Rozmowa na temat planów kandydata dotyczących jego samorozwoju i samo-

kształcenia,

• Decyzja o otwarciu próby.

c)  Realizacja zadań:

• Realizacja poszczególnych zadań na stopień zgodnie z terminarzem próby,

• Analizowanie poszczególnych zadań z opiekunem próby,

• Gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań,

• Wszelkie zmiany w próbie powinny być zgłoszone na piśmie do kapituły w celu 

uzyskania jej zgody na zmianę.

d) Zamknięcie próby:

• Zgłoszenie się na rozmowę z kapitułą wraz z opiekunem, ważną książeczką har-

cerską oraz w stroju organizacyjnym,

• Przedstawienie i zaprezentowanie na forum kapituły sprawozdania i dokumenta-

cji z realizacji zadań na stopień,

• Rozpatrzenie wniosku oraz oceny kandydata (przez jego opiekuna) przez komi-

sję,

• Podjęcie uzasadnionej decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym lub 

negatywnym,

• Poinformowanie kandydata o decyzji,

• Złożenie u przełożonego wniosku o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym 

lub negatywnym,

e) Czas trwania próby:

•  Czas trwania próby wędrowniczej: od 3 do 6 miesięcy,

• Czas trwania próby na stopień HO: od 12 do 18 miesięcy,

• Czas trwania próby na stopień HR: od 12 do 24 miesięcy,

• Kapituła może przedłużyć czas próby do 6 miesięcy na wniosek kandydata, kapi-

tuła może zawiesić próbę na wniosek opiekuna lub innej ważnej jednostki.


