
 

  
 

Regulamin Kapituły Wędrowniczej Hufca ZHP Myślibórz 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Kapituła Wędrownicza zwana dalej Kapitułą jest organem Hufca Myślibórz powołanym na podstawie 

Rozkazu Komendanta Hufca.  

2. Kapituła funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Stopni Wędrowniczych zatwierdzonych Uchwałą Rady 

Naczelnej ZHP nr 40/XXXII z dnia 15.06.2003r oraz niniejszym Regulaminem 

3. Kapituła nie ma własnej siedziby, korzysta z siedziby Komendy Hufca ZHP w Myśliborzu za zgodą 

Komendy Hufca. Kapituła prowadzi swoją działalność głównie za pomocą portali społecznościowych 

oraz skrzynki e-mail. 

4. Bezpośrednim przełożonym Kapituły jest Komendant Hufca ZHP Myślibórz. 

5. Celem działania Kapituły jest wspomaganie probantów w procesie zdobywania odznak 

wewnętrznych ZHP, podnoszenie i dbanie o poziom realizowanych prób, odciążenie drużynowych.  

6. W skład Kapituły wchodzi: 

a) nie mniej niż trzech członków. 

b) co najmniej jeden WĘDROWNIK z każdego środowiska wędrowniczego Hufca. 

d)  zmiany w składzie Kapituły dokonywane będą przez aktualny skład Kapituły w 

porozumieniu z Komendą Hufca 

e)  w skład Kapituły wchodzą dobrowolnie zgłoszeni kandydaci zaakceptowani przez 

pozostałych członków 

7. Przewodniczący: 

a)  Na czele Kapituły stoi przewodniczący. 

b)  Przewodniczący Kapituły organizuje pracę Kapituły oraz posiada decydujący głos w 

sytuacji niemożności podjęcia decyzji przez Kapitułę. 

c)  Przewodniczący wybierany jest przez członków Kapituły z własnego grona na okres 1 

roku i może zostać pozbawiony tej funkcji również poprzez decyzję Kapituły. 

d)  Przewodniczący może sprawować nieograniczoną ilość kadencji  

8. Kapituła może powołać sekretarza, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej dokumentacji. 

9. Kapituła prowadzi współpracę z KSI na poziomie Hufca oraz Komendą Hufca w celu opracowania 

listy zadań możliwych do wykorzystania przez probanta. 

 

II. Przebieg próby 

1. Kapituła oceniając program i przebieg próby kieruje się obowiązującymi w ZHP wymogami 

zdobywania poszczególnych stopni i odznak. W przypadku, gdy probant wykaże wcześniejsze 

spełnienie części wymagań lub niezbędne doświadczenie, Kapituła może dopuścić program próby 

nie zawierający zadań realizujących te wymagania. 

2. Kapituła otwiera, zamyka, prowadzi oraz wspomaga w realizacji następujących prób:  

a) próby wędrowniczej  

b) próby na stopnie wędrownicze  

c) próby na znaki służb 

d) innych prób w ZHP, jeśli Komenda Hufca tak zdecyduje  

3. Kapituła zajmuje się wszystkimi w/w próbami otwieranymi w jednostce wchodzącej w skład hufca  

4. Próbę przed Kapitułą otworzyć mogą członkowie Hufca, a także inni członkowie ZHP za zgodą ich 

przełożonego i Kapituły. 

5. Członek Kapituły, zdobywający stopień wędrowniczy, nie może decydować we własnej sprawie. 
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6. Proces realizacji próby ma następujący przebieg:  

a)  znalezienie przez probanta opiekuna próby 

b)  wspólne przygotowanie programu próby 

c)  zgłoszenie chęci otwarcia próby członkowi Kapituły wraz ze wstępną wersją programu 

próby 

d)  Kapituła decyduje o otwarciu takiej próby bez poprawek/wskazuje wprowadzenie 

drobnych poprawek, a następnie otwiera próbę lub wzywa do stawienia się probanta 

wraz z opiekunem na spotkanie Kapituły (dopuszczalne spotkanie się z przedstawicielami 

Kapituły ze swojego środowiska) celem wypracowania poprawnego programu próby 

e)  probant pod nadzorem opiekuna wykonuje zadania zawarte w programie próby 

f)  większe problemy powstałe podczas realizacji próby są zgłaszane Kapitule przez 

opiekuna. Kapituła może dokonać zmiany w programie próby na wniosek probanta, za 

pośrednictwem opiekuna 

g)  po wykonaniu wszystkich zadań probant, w porozumieniu z opiekunem, zgłasza to 

Kapitule. Kapituła decyduje o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym lub o wezwaniu 

probanta wraz z opiekunem na spotkanie celem podsumowania przebiegu próby. 

h)  w szczególnych sytuacjach Kapituła może, na wniosek opiekuna lub z własnej inicjatywy 

(jednak wyłącznie po rozmowie z opiekunem próby), zdecydować o zamknięciu próby z 

wynikiem pozytywnym lub negatywnym. 

i) przewodniczący Kapituły powiadamia drużynowego/komendanta hufca o otwarciach, 

zamknięciach i innych istotnych uchwałach Kapituły celem umieszczenia ich w rozkazie. 

Próbę uważa się za zamkniętą z chwilą jej publikacji w rozkazie osoby uprawnionej. 

7. Kapituła dokłada starań, aby program każdej próby był rozwijający i atrakcyjny dla probanta, a 

wykonywanie zadań wspomagało bieżącą działalność drużyny i/lub hufca. Elementy próby 

zakładające współudział innych harcerzy lub zuchów powinny być konsultowane z przełożonymi 

tych harcerzy. 

8. Ustala się następujące wymogi pełnienia funkcji opiekuna próby dla: 

a)  próby wędrowniczej – wędrownik z zamkniętą próbą wędrowniczą lub instruktor ZHP.  

b)  próby na stopień harcerki orlej/harcerza orlego – wędrownik w stopniu minimum 

harcerki orlej/harcerza orlego lub instruktor ZHP. 

c)  próby na stopień harcerki Rzeczypospolitej /harcerza Rzeczypospolitej  – wędrownik w 

stopniu harcerki Rzeczypospolitej /harcerza Rzeczypospolitej  lub instruktor w stopniu 

minimum podharcmistrzyni/podharcmistrza. 

d)  próby na znak służby – szefem patrolu może być wędrownik z zamkniętą próbą 

wędrowniczą lub instruktor ZHP. 

e)  innych prób – decyzję podejmuje Kapituła na podstawie obowiązujących przepisów w 

ZHP. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Probant ma prawo do odwołania się od decyzji Kapituły do Komendy Hufca w terminie 2 tygodni od 

chwili opublikowania rozkazu. 

2. Kapituła bierze czynny udział w opracowywaniu nowych odznak w Hufcu. 

3. Kapituła zobowiązuje się wspomagać działania integracyjne środowisk wędrowniczych Hufca. 

4. Kapituła prowadzi rejestr przeprowadzanych prób oraz niezbędną dokumentację swojej 

działalności. Na koniec roku harcerskiego składa sprawozdanie Komendzie Hufca. 

5. Regulamin pracy Kapituły może ulec zmianie na wniosek Kapituły i po zatwierdzeniu przez Komendę 

Hufca. 

 


