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Regulamin Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych 

Hufca ZHP Chrzanów 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych Hufca Chrzanów, zwana dalej 

Kapitułą, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni 

harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII 

Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu 

metodycznego – stopnie harcerskie. 

2. Kapituła składa się minimum z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy  

i Sekretarza. W skład Kapituły mogą wchodzić wyłącznie instruktorzy lub 

wędrownicy posiadający przynajmniej naramiennik wędrowniczy oraz przydział 

służbowy do Hufca Chrzanów lub jednej z jednostek w tym Hufcu. 

3. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły mianowany na tę funkcję rozkazem 

Komendanta Hufca. 

4. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. 

Muszą oni być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie. 

5. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich kartami. 

6. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym, kolejna próba może być 

otwarta po upłynięciu 1 miesiąca od daty zamknięcia 

7. Zmian w niniejszym regulaminie może dokonać Kapituła podczas swojego spotkania  

i demokratycznego głosowania. 

8. Kapituła jest organem wspomagającym pracę Komendy Hufca. Uprawniona jest do 

nadzorowania Prób Wędrowniczych oraz prób na stopnie Harcerza Orlego/Harcerki 

Orlej. Na jej wniosek Komendant Hufca otwiera i zamyka w/w próby. 

9. Kapituła rekomenduje Komendantowi Hufca otwarcie i zamknięcie próby, po 

zapoznaniu się z programem próby oraz opinią bezpośredniego przełożonego 

kandydata składającego wniosek. 

 

II. Tryb pracy Kapituły 

 

1. Spotkania KWiSW odbywają się raz w miesiącu (poza okresem wakacyjnym), 

zazwyczaj w ostatni weekend miesiąca. Informacja o dokładnej dacie i godzinie 
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umieszczana jest na stronie hufca. W szczególnych przypadkach Przewodniczący 

Kapituły może zwołać dodatkowe spotkanie. 

2. Aby spotkanie było ważne musi wziąć w nim udział przynajmniej trzech członków,  

w tym Przewodniczący lub jego Zastępca. 

 

III. Kompetencje i zadania Kapituły 

1. Kapituła sprawuje nadzór nad realizacją prób wędrowniczych oraz zdobywaniem 

stopni wędrowniczych (HO) w Hufcu ZHP Chrzanów. 

2. Kapituła prowadzi rejestr wędrowników i instruktorów hufca posiadających 

naramiennik wędrowniczy oraz stopień wędrowniczy. 
3. Kapituła corocznie przedstawia Komendzie Hufca sprawozdanie ze swojej 

działalności. 

4. Kapituła współpracuje z innymi zespołami Hufca, głównie KSI, ZKK  

i namiestnictwami, w celu umożliwienia samorozwoju wędrownikom i osobom  

w wieku wędrowniczym (16 – 21 lat).  
5. Kapituła propaguje idee wędrownicze w środowisku działania. 

6. Kapituła jest wsparciem metodycznym dla drużynowych i instruktorów działających 

w pionie wędrowniczym oraz osób zainteresowanych pracą w tym pionie. 

7. Propaguje imprezy i upowszechnia informacje o kursach i warsztatach skierowanych 

do wędrowników i osób w wieku wędrowniczym.   

 

IV. Zasady zdobywania naramiennika wędrowniczego 

 

Otwarcie próby: 

1. Aby otworzyć próbę na naramiennik kandydat musi poprawnie wypełnić kartę próby 

(w dwóch egzemplarzach) dostępną na stronie internetowej Hufca. 
2. Do realizacji próby wędrowniczej mogą przystąpić wędrownicy działający w drużynie 

wędrowniczej lub innym zespole wędrowniczym, którzy ukończyli 16 rok życia,  

a jednocześnie nie ukończyli 21 roku życia.  
3. Osoba, która chce otworzyć próbę na naramiennik wędrowniczy znajduje opiekuna 

próby. Opiekunem próby może być wyłącznie osoba posiadająca pagon wędrowniczy.  
4. Zainteresowany z pomocą opiekuna układa indywidualne zadania na próbę kierując 

się poniższymi wymaganiami: 

     - znajomość Kodeksu, Dewizy i symboliki wędrowniczej, 

     - dokonanie przynajmniej 2 wyczynów, 

     - działanie w drużynie wędrowniczej lub zespole wędrowniczym, 

     - znalezienie własnego pola służby. 
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5. Zgodnie z Uchwałą nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP  z dnia 5 października 2013 r. 

w sprawie systemu metodycznego ZHP do próby może przystąpić osoba przychodząca 

do harcerstwa w wieku wędrowniczym, uzupełnia wtedy próbę wędrowniczą  

o próbę harcerki/harcerza - czyli wiedzę o Organizacji niezbędną do złożenia 

Przyrzeczenia Harcerskiego. W takim przypadku, po zakończeniu próby jest składane 

Przyrzeczenie Harcerskie. 

6. W celu otwarcia próby zainteresowany przychodzi na spotkanie Kapituły wraz 

z opiekunem w celu przedstawienia swoich zadań. Kapituła może za zgodą 

zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, 

przydzielić dodatkowe zadania. 

7. Kapituła zatwierdza zadania, opiekuna próby i czas jej trwania a następnie przekazuje 

do Komendanta Hufca decyzję o otwarciu próby, która ogłaszana jest w rozkazie. 

 
Realizacja próby: 

8. Próba wędrownicza trwa maksymalnie do 6 miesięcy. 

9. Zainteresowany może spotkać się z Kapitułą po otwarciu próby w celu konsultacji 

zadań, ich zmian, zmiany opiekuna lub czasu realizacji próby. 
10. Opiekun jest zobowiązany do czuwania nad realizacją próby i udzielania pomocy 

swojemu podopiecznemu. 

Zamknięcie próby: 

11. Po wykonaniu zadań zainteresowany zgłasza Kapitule chęć zamknięcia próby. W tym 

celu wraz z opiekunem przychodzi na posiedzenie Kapituły i przedstawia wypełnioną 

kartę próby, pełną dokumentację z realizacji zadań. Opiekun przedstawia swoją opinię 

o podopiecznym.  
12.  Kapituła analizuje materiały z realizacji zadań. Na tej podstawie Kapituła: 

- zatwierdza zrealizowanie zadań i zgłasza do rozkazu Komendanta Hufca wniosek  

o zamknięcie próby i przyznanie naramiennika zainteresowanemu 

- w przypadku niezrealizowania zadań w wyznaczonym czasie lub na wniosek 

opiekuna Kapituła ma prawo wnioskować do Komendanta Hufca o zamknięcie próby 

z wynikiem negatywnym. 

 Pozostałe postanowienia: 

13. Za wręczenie naramiennika odpowiada opiekun próby. Kapituła nadzoruje, by odbyło 

się to w sposób uroczysty i obrzędowy, najpóźniej 3 miesiące po ogłoszeniu 

informacji o przyznaniu naramiennika w rozkazie Komendanta Hufca. 

14. Decyzja o otwarciu i zamknięciu próby wędrowniczej jest ogłaszana w rozkazie 

Komendanta Hufca na wniosek KWiSW. 
15. Instruktor, który ukończył 21 rok życia może zdobyć naramiennik wędrowniczy 

poprzez udział w odpowiednich warsztatach. 
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V. Zasady zdobywania stopnia Harcerza Orlego/ Harcerki Orlej 

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 

czerwca 2003 r. do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y: 

- zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, 

realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności 

zawarte w wymaganiach poprzednich stopni, 

- aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, 

- zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy, 

- wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby. 

Ponadto w dniu otwarcia próby nie ukończył/a 21 roku życia. 

2. Próba na Harcerza Orlego/ Harcerkę Orlą trwa od 12 do 18 miesięcy.  

3. Próba na stopień realizowana jest według wymagań zawartych w aktualnym Systemie 

Stopni Harcerskich.  

 

Otwarcie próby: 

4. Aby otworzyć próbę na naramiennik kandydat musi poprawnie wypełnić wniosek  

o otwarcie i kartę próby (w dwóch egzemplarzach) dostępne na stronie internetowej 

Hufca. 
5. Osoba, która chce otworzyć próbę na stopień wędrowniczy znajduje opiekuna próby. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 

czerwca 2003 r. opiekunem próby na stopień HO może być osoba w stopniu co 

najmniej równym zdobywanemu lub instruktor, czyli osoba co najmniej w stopniu 

przewodnika.  
6. Zainteresowany z pomocą opiekuna układa indywidualne zadania na próbę kierując 

się ideą stopnia oraz wymaganiami wyznaczanymi przez płomienie wędrowniczej 

watry (załącznik 1).  

7. W celu otwarcia próby zainteresowany przychodzi na spotkanie Kapituły wraz 

z opiekunem w celu przedstawienia swoich zadań. Kapituła może za zgodą 

zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, 

przydzielić dodatkowe zadania. 

8. Kapituła zatwierdza zadania, opiekuna próby i czas jej trwania a następnie przekazuje 

do Komendanta Hufca decyzję o otwarciu próby, która ogłaszana jest w rozkazie. 

 
Realizacja próby: 

9. Zainteresowany może spotkać się z Kapitułą po otwarciu próby w celu konsultacji 

zadań, ich zmian, zmiany opiekuna lub czasu realizacji próby. 
10. Opiekun jest zobowiązany do czuwania nad realizacją próby i udzielania pomocy 

swojemu podopiecznemu. 
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Zamknięcie próby: 

11. Po wykonaniu zadań zainteresowany zgłasza Kapitule chęć zamknięcia próby. W tym 

celu wraz z opiekunem przychodzi na posiedzenie Kapituły i przedstawia wypełnioną 

kartę próby, pełną dokumentację z realizacji zadań. Opiekun przedstawia wniosek o 

zamknięcie i swoją opinię o podopiecznym.  
12.  Kapituła analizuje materiały z realizacji zadań. Na tej podstawie Kapituła: 

- zatwierdza zrealizowanie zadań i zgłasza do rozkazu Komendanta Hufca wniosek  

o zamknięcie próby i przyznanie stopnia zainteresowanemu 

- w przypadku niezrealizowania zadań w wyznaczonym czasie lub na wniosek 

opiekuna Kapituła ma prawo wnioskować do Komendanta Hufca o zamknięcie próby 

z wynikiem negatywnym. 

 Pozostałe postanowienia: 

13. Decyzja o otwarciu i zamknięciu próby na stopień jest ogłaszana w rozkazie 

Komendanta Hufca na wniosek KWiSW. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Kapituła zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie oraz 

załącznikach, nie zmieniając jednak całokształtu tych dokumentów. Może to odbyć się 

przy obecności co najmniej trzech członków Kapituły, większością głosów. 
2. Nowe brzmienie regulaminu zostaje podane do wiadomości Komendanta Hufca  

i wszystkich zainteresowanych poprzez aktualizację regulaminu i załączników na 

stronie internetowej Hufca.  
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Załącznik 1 

 

HARCERKA ORLA-HARCERZ ORLI 

 

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem 

Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram 

swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. 

Znajduję pole stałej służby. 

 

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y: 

 zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, 

realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności 

zawarte w wymaganiach poprzednich stopni, 

 aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, 

 zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy, 

 wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby. 

 

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy 

 

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry 

 

Siła ciała 

1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice 

swojej wytrzymałości fizycznej. 

2.  Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu. 

 

Siła rozumu 

1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania 

czasu. 

2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. 

Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i 

zrealizowałam/em go. 

3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i 

kultura). 

4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej 

osiągnięcia. 
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Siła ducha 

1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie  

i konsekwentnie go bronić. 

2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego. 

3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka 

kultur (np. narodowych, wyznaniowych). 

4. Staram się żyć w harmonii z naturą. 

5. Pielęgnuję więzi rodzinne. 

6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów  

i zachowując własny system wartości). 

7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości. 

8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten 

sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas. 

 

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie 

próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska. 

 

Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku. 
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