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 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych i prób na naramiennik wędrowniczy Hufca 

ZHP Oborniki, zwana dalej „Kapitułą” jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 

‘’Zasad zdobywania stopni harcerskich’’, będącego załącznikiem nr 1 do 

Uchwały nr 40/XXXII RN ZHP z 15 czerwca 2003 r. ”W sprawie przyjęcia 

instrumentu metodycznego - stopnie harcerskie’’.  

2. Kapituła działa na podstawie powołania rozkazem Komendanta Hufca ZHP 

Oborniki. 

 3. Kapituła jest uprawniona do prowadzenia prób na stopnie wędrownicze 

(HO,HR) na poziomie hufca i prowadzenia prób wędrowniczych na 

naramiennik wędrowniczy. 

4. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. W jej skład mogą 

wchodzić wyłącznie instruktorzy posiadający przynajmniej stopień HO.  

5. Pracą Kapituły kieruje jej Przewodniczący, wybrany spośród jej członków            

i mianowany rozkazem przez Komendanta Hufca. 

 6. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych 

członków. Muszą oni uzyskać jednak akceptację większości członków Kapituły 

i być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie. 

7. Każdy z członków ma prawo zrezygnować z pracy w Kapitule składając 

pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Kapituły Stopni. 

Przewodniczący jest zobowiązany w ciągu 7 dni złożyć wniosek o zwolnienie 

takiego członka w rozkazie Komendanta Hufca.  

8. Przewodniczący Kapituły zwołuje nie mniej niż trzy spotkania otwarte w 

ciągu roku. Jeśli prace Kapituły tego wymagają spotkania odbywają się 

częściej. W trakcie roku odbywa się, także jedno spotkanie wewnętrzne 

Kapituły.  

9. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W sytuacji 

równości głosów za i przeciw, decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.  

10. Kapituła rozpatruje wnioski tylko w obecności zainteresowanego i jego 

opiekuna. Chyba, że jest to wniosek zamykający próbę z wynikiem 

negatywnym na wniosek Przewodniczącego.  

11. Kapituła ma prawo otwierania i zatwierdzania prób na stopnie 

wędrownicze (HO, HR) oraz prób na naramiennik wędrowniczy.  



 
Hufcowa kapituła stopni wędrowniczych i prób na naramiennik 

wędrowniczych 
 

Kontakt: oborniki@zhp.wlkp.pl 
  

 

12. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich 

kartami.  

13.Kapituła prowadzi także zestawienie otwartych i zamkniętych prób, do 

których wgląd mają wszystkie osoby zainteresowane.  

 

 

1. Zdobycie stopni wędrowniczych wymaga ułożenia indywidualnej próby na 

stopień, której realizację wspiera opiekun próby. 

2. Opiekunem próby może być harcerz w stopniu równym zdobywanemu lub 

wyższym. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość pełnienia 

funkcji opiekuna próby przez członka Kapituły, pod warunkiem jego 

wyłączenia z prac przy ocenianiu danej próby.  

3. Program próby stopnia wędrowniczego powinien zostać opracowany i 

przedstawiony Kapitule w formie karty próby.  

4. W celu otwarcia próby na stopień należy złożyć do Kapituły kartę próby (w 

formie pisemnej do skrzynki w siedzibie hufca i elektronicznej na adres 

mailowy przewodniczącego) oraz wniosek o otwarcie próby. Wnioski te 

powinny wpłynąć, nie później, niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania. 

Wnioski, które dotrą po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnych 

obradach Kapituły.  

5. Kapituła podejmuje decyzje dotyczące prób na stopnie HO i prób na 

naramiennik wędrowniczy - po zapoznaniu się z ich programem oraz po 

rozmowie z zainteresowanym i opiekunem próby (w razie nieobecności 

opiekuna, po zapoznaniu się z jego opinią). 

 6. Kapituła podejmuje decyzję o odmowie zatwierdzenia próby z podaniem 

uzasadnienia lub decyzję o zatwierdzeniu próby, kierując odpowiedni wniosek 

do Komendanta Hufca.  

Przebieg próby 

1. Kandydat, któremu otwarto próbę, realizuje zadania określone w planie 

potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób.  

2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest harcerz w 

stopniu równym lub wyższym od zdobywanego, nadzorujący z racji pełnionej  
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funkcji realizację zadania lub będący świadkiem jego wykonania. 

Potwierdzający w planie realizację zadania gwarantuje swoim autorytetem 

rzetelność i prawidłowość jego wykonania. Jeżeli ze względu na specyfikę 

zadania logicznym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę 

niebędącą członkiem ZHP (np.: socjolog, pedagog, dyrektor domu kultury, 

prezydent miasta) potwierdzenia dokonuje właściwa osoba. 

 3. Jakiekolwiek zmiany w planie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są 

wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek kandydata. W 

trakcie trwania próby Kapituła ma prawo kontroli realizacji zadań próby.  

 

 1. W sprawie zamknięcia prób na stopnie HO, HR i prób na naramiennik 

wędrowniczy stosuje się odpowiednio postanowienia z pkt. 10 – 11 (Skład 

Kapituły oraz zasady działania). Po zamknięciu prób z wynikiem pozytywnym, 

Kapituła wnioskuje do Komendanta Hufca o przyznanie zdobytego stopnia 

wędrowniczego.  

2. O zamknięciu próby decyduje Kapituła na podstawie: analizy jej przebiegu                

i wyniku rozmowy z osobą zainteresowaną.  

3. Podsumowanie próby oraz rozmowę Kapituła przeprowadza w obecności 

osoby zdobywającej dany stopień i jej opiekuna.  

4. W celu zamknięcia próby zdobywający stopień zbiera dokumentacje, 

prezentując ją w czasie spotkania z Kapitułą. Opiekun przedstawia Kapitule 

opinie o zdobywającym stopień i przebiegu próby. 

 5. Kapituła może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu 

wymagań na stopień. W przypadku wątpliwości, co do sposobu realizacji 

próby Kapituła może wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz 

przedłużyć próbę.  

6. Kapituła po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka 

próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując odpowiedni 

wniosek do Komendanta Hufca.  

7. Kandydat, którego próba została zamknięta z wynikiem negatywnym, może 

powtórnie otworzyć próbę najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty 

zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.  

8. W uzasadnionych wypadkach losowych, probant ma prawo złożyć wniosek 

o przedłużenie próby lub jej czasowe zawieszenie.  
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9. Probantowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kapituły w terminie 

14 dni w formie wniosku pisemnego do Komendanta Hufca oraz do 

Przewodniczącego Kapituły.  

 


