
Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP 
Legionowo  

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Legionowo, 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 działa na podstawie powołania rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Legionowo. 

3. Kapituła jest uprawniona do prowadzenia prób Harcerza Orlego – Harcerki Orlej oraz 

Harcerza Rzeczypospolitej – Harcerki Rzeczypospolitej, tzn. podejmowania decyzji o 

zatwierdzeniu prób i ich otwarciu oraz zamknięciu prób i przyznaniu stopni. 

4. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków posiadający stopień Harcerza 

Rzeczypospolitej – Harcerki Rzeczypospolitej. Jej członkami mogą też być harcerze lub 

instruktorzy z otwartą próbą na stopień Harcerza Rzeczypospolitej – Harcerki Rzeczypospolitej, 

ale w liczbie nie przekraczającej połowy jej składu osobowego. 

5. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez Kapitułę spośród jej członków 

bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem przez Komendanta Hufca. 

6. Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 

członków Kapituły. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący ma Przewodniczący 

Kapituły. 

7. Zdobycie stopni Harcerza Orlego – Harcerki Orlej i Harcerki Rzeczypospolitej – Harcerza 

Rzeczypospolitej wymaga ułożenia indywidualnej próby na stopień. Planowanie i realizację prób 

na te stopnie wspiera opiekun próby. 

8. Próbę na stopień Harcerza Orlego – Harcerki Orlej można otworzyć najwcześniej w roku 16 

urodzin, a na stopień Harcerki Rzeczypospolitej – Harcerza Rzeczypospolitej w roku 17 urodzin. 

Próby na stopnie wędrownicze nie można jednak otworzyć później jak w roku 21 urodzin. 

9. Opiekunem próby może być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub 

instruktor (w przypadku stopnia Harcerki Orlej/Harcerza Orlego w stopniu przewodnika, a w 

przypadku stopnia Harcerki Rzeczypospolitej/Harcerza Rzeczypospolitej minimum w stopniu 

podharcmistrza). 

10. Program próby powinien zostać opracowany i przedstawiony Kapitule w formie karty próby. 

Co najmniej jeden z punktów wymagania na stopień może pochodzić z nadania Kapituły. W 

czasie realizacji próby punkt ten będzie pod specjalnym nadzorem Kapituły i Opiekuna próby. 

11.W celu otwarcia próby należy przesłać na adres kapitula@legionowo.zhp.pl kartę próby na 3 

lub więcej dni przed spotkaniem. Kapituła zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez 

kandydata opinii bezpośredniego przełożonego. 

12. Po otrzymaniu dokumentu, o którym mowa w pkt. 11, Przewodniczący Kapituły, w 

uzgodnieniu z zainteresowanym, uzgadnia termin posiedzenia Kapituły. Kapituła może 

dodatkowo spotkać się w uzgodnionym przez siebie terminie. 



13. Na posiedzenie Kapituły zainteresowany przybywa z opiekunem próby. Obecność opiekuna 

nie jest wymagana, jeżeli zainteresowany przedstawi pisemną opinię opiekuna. 

14. Kapituła podejmuje decyzję o zatwierdzeniu próby i jej otwarciu albo odmawia zatwierdzenia 

próby i jej otwarcia, po zapoznaniu się z programem próby oraz po rozmowie z zainteresowanym 

i opiekunem próby, a w razie nieobecności opiekuna, po zapoznaniu się z jego opinią. 

15. O każdych zaistniałych zmianach w karcie próby należy powiadomić i uzgodnić z kapitułą 

drogą mailową lub na spotkaniu. 

16. W celu zamknięcia próby należy przesłać na adres kapitula@legionowo.zhp.pl kartę próby, 

opis i dokumenty potwierdzające realizacje programu próby na 3 lub więcej dni przed 

spotkaniem. Kapituła zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia przez kandydata opinii 

bezpośredniego przełożonego.  

17. Po otrzymaniu dokumentu, o którym mowa w pkt. 16, Przewodniczący Kapituły, w 

uzgodnieniu z zainteresowanym, termin posiedzenia Kapituły. Kapituła może dodatkowo spotkać 

się w uzgodnionym przez siebie terminie. 

18. Kapituła podejmuje decyzję o zatwierdzeniu próby i jej zamknięcia albo odmawia 

zatwierdzenia próby i jej zamknięcia, po zapoznaniu się z opisem przebiegu próby oraz po 

rozmowie z  zainteresowanym i opiekunem próby, a w razie nieobecności opiekuna, po 

zapoznaniu się z jego opinią. 

19. Przekroczenie zaproponowanego przez siebie terminu realizacji próby i brak kontaktu ze 

strony zainteresowanego skutkuje zamknięciem negatywnym próby. 

20. Kapituła działająca w hufcu pełni w imieniu Komendanta Hufca nadzór nad Kapitułami 

działającymi w szczepach i w związkach drużyn hufca, zatwierdza ich Regulaminy. 

  

 


