
Wędrownictwo w Hufcu Sulęcin 
 

 Do 2013r w Hufcu Sulęcin naramiennik wędrowniczy posiadała jedna osoba. Na 
zbiórce instruktorów w lutym 2013 roku na wniosek zebranych instruktorów i drużynowych 
utworzono hufcową kapitułę stopni wędrowniczych co zostało udokumentowane w rozkazie 
Komendanta Hufca L5/2013. Obecni na spotkaniu wybrali także pierwotny skład kapituły. 
Kapituła opracowała zasady zdobywania naramiennika wędrowniczego oraz stopni 
wędrowniczych zgodne z zasadami zatwierdzonymi przez Radę Naczelną ZHP z dnia 
15.06.2003r. W kolejnych latach skład Kapituły i treść regulaminu ulegały modyfikacjom.  Regulamin pracy Kapituły Stopni 

Wędrowniczych Hufca Sulęcin 
(v. 2016-02-10)  

I. Tok zdobywania stopni wtajemniczenia wędrowniczego: 
 
1) Przygotowanie karty próby wraz z opiekunem próby. 
2) Wypełnienie wniosku o otwarcie próby. 
3) Złożenie wniosku wraz z kartą próby do Kapituły Wędrowniczej w formie elektronicznej na co   
najmniej 7 dni przed zbiórką Kapituły. 
4) Stawienie się probanta na zbiórce Kapituły wraz z dwoma egzemplarzami karty próby i 
wniosku o otwarcie próby. 
5) Otwarcie próby przez Kapitułę potwierdzone rozkazem Komendanta Hufca, nie później niż 14 
dni od złożenia wniosku przez Kapitułę. 
6) Realizacja zadań i gromadzenie materiałów.  
7) Przedstawienie Kapitule dokumentacji z realizacji próby nie później niż 15 dni po upływie 
zadeklarowanego czasu realizacji próby. W przypadku braku dostarczenia dokumentacji lub 
informacji o niej, próba zostaje zamknięta ze skutkiem negatywnym. 
8) Istnieje możliwość przedłużenia próby o 30 dni po wcześniejszej konsultacji z Kapitułą w 
przypadku, gdy probant zrealizował większość postawionych sobie zadań. 
9) Zdanie sprawozdania z próby na spotkaniu Kapituły.  
10) Decyzja Kapituły o zamknięciu próby (negatywnym lub pozytywnym), przyznaniu stopnia lub 
wyznaczeniu dodatkowych zadań.  
11) Przyznanie stopnia potwierdzone rozkazem Komendanta Hufca, nie później niż 30 dni po 
złożeniu wniosku przez Kapitułę. 

 II. Stopnie zdobywane w kapitule:  
 
Naramiennik Wędrowniczy   
Warunki otwarcia próby: 
-Ukończone 16 lat.  
-Wstępujący w szeregi ZHP harcerz w wieku wędrowniczym może realizować próbę wędrowniczą 
równorzędnie z próbą Harcerza/Harcerki. 



Wymagania:  
Dostępne w załączniku nr 1 "Wymagania na naramiennik wędrowniczy"  
 
Harcerz Orli / Harcerka Orla   
Warunki otwarcia próby: 
-Ukończone 16 lat . 
-Posiada stopień samarytanki/ćwika. 
-W przypadku braku takiego stopnia, próba będzie poszerzona o dodatkowe indywidualne zadania z 
wymagań na wcześniejsze stopnie, zlecone przez Kapitułę po konsultacji z opiekunem / 
drużynowym.  
-Posiada naramiennik wędrowniczy lub jest w trakcie realizacji próby, którą ukończy najpóźniej 9 
miesięcy przed zamknięciem próby HO. 
 
Wymagania: Dostępne w załączniku nr 2 "Wymagania Harcerz Orli / Harcerka Orla"  
 
Harcerze posiadający naramiennik zdobyty poza hufcem bez wykonania wyczynu muszą 
uwzględnić go w swojej karcie próby HO!   
Harcerz Rzeczypospolitej / Harcerka Rzeczypospolitej   
Warunki otwarcia próby:  
-Ukończone 18 lat.  
-Posiada stopień HO i naramiennik wędrowniczy (nie ma możliwości realizowania stopnia 
wcześniej). 
 
Wymagania: Dostępne w załączniku nr 3 "Wymagania Harcerz/Harcerka Rzeczypospolitej"  
 III. Mechanizm przyznawania jednostkom prawa do przeprowadzania 
prób wędrowniczych (naramiennik) oraz zdobywania stopni HO i HR:  
 
 Komenda Hufca, po uzgodnieniu z drużynowymi hufca, wprowadza obowiązek 
przeprowadzania próby wędrowniczej oraz na stopnie HO i HR w Kapitule Stopni Wędrowniczych 
Hufca. 
 Poszczególne jednostki mogą ubiegać się o możliwość indywidualnego otwierania prób 
wędrowniczych.  
 
Warunki uzyskania przez środowisko prawa do przeprowadzenia próby wędrowniczej: 
 
1) Prawo do przeprowadzania próby wędrowniczej może uzyskać: drużyna, szczep lub związek 
drużyn.  
 
2) Jednostka musi pracować metodyką wędrowniczą lub musi w niej działać wyodrębniona grupa 
pracująca metodyką wędrowniczą (np. zastęp).  
 
3) Kierujący jednostką musi posiadać naramiennik i stopień co najmniej Harcerza Orlego / Harcerki 
Orlej. 
 
4) Do grupy wędrowniczej muszą należeć co najmniej 3 osoby posiadające naramiennik 
wędrowniczy.  
 
 
  



 Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków i uzyskaniu zgody Kapituły, jednostka może 
przeprowadzać próby wędrownicze każdorazowo zatwierdzając je w Kapitule. Szczegóły próby 
określa Kapituła wraz z kierującym jednostką.  
 Po pozytywnej ocenie przeprowadzonych prób Kapituła wnioskuje do Komendanta Hufca o 
nadanie jednostce prawa do samodzielnego przeprowadzania próby wędrowniczej. Decyzje tą 
Komendant ogłasza w swoim rozkazie.  
 Programy i karty prób stanowią dokumentację jednostki i muszą zostać okazane na wniosek 
Kapituły.  
 Za organizację wręczenia naramiennika w tym przypadku odpowiedzialna jest Kapituła. 
Kapituła może też zlecić nadanie naramiennika jednostce prowadzącej, jeśli jednostka ma 
wypracowaną obrzędowość w tej dziedzinie. 
 Harcerze w wieku wędrowniczym nie należący do jednostek uprawnionych do 
samodzielnego przeprowadzania prób wędrowniczych, mogą zdobywać naramiennik w Kapitule. 
Jest on wtedy przyznawany na wniosek Kapituły rozkazem Komendanta Hufca. Za organizację 
wręczenia naramiennika w tej sytuacji odpowiedzialna jest Kapituła.  
 
Zdobywanie stopni HO i HR: 1) Zdobywający stopień zobowiązany jest do wyboru opiekuna próby. Opiekun próby musi 
posiadać stopień harcerski równy bądź wyższy od zdobywanego lub stopień instruktorski co 
najmniej podharcmistrza.  
2) Zdobywający z pomocą opiekuna opracowuje program próby.  
3) Kapituła może w porozumieniu ze zdobywającym zmodyfikować zadania.  
4) Kapituła wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie próby. Próba otwierana jest rozkazem 
komendanta hufca.  
5) Kapituła na wniosek zdobywającego może wyznaczyć zadania zastępcze umożliwiające 
realizacje próby.  
6) Po zakończeniu próby kapitule należy przedstawić: kompletną kartę próby, sprawozdanie z 
próby, oraz opinię opiekuna próby o zdobywającym.  
7) Po podsumowaniu realizacji próby Kapituła zamyka ją pozytywnie lub negatywnie. Zamknięcie 
próby i przyznanie stopnia lub zamknięcie z wynikiem negatywnym ogłasza Komendant Hufca w 
swoim rozkazie.  
8) Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.  
9) W uzasadnionych przypadkach Kapituła może prowadzić próby na pozostałe stopnie harcerskie. 
10) Próby na stopnie HO i HR prowadzone są wyłącznie przez Kapitułę.  
 IV. Skład Kapituły  
 
Skład Kapituły Stopni Wędrowniczych: 
1) W skład Kapituły mogą wchodzić harcerze posiadający co najmniej stopień Harcerza 
Orlego/Harcerki Orlej lub stopień co najmniej przewodnika. 
2) W Kapitule co najmniej jedna osoba musi posiadać naramiennik wędrowniczy.  
3) W składzie kapituły musi być co najmniej 1 instruktor posiadający stopień Harcerza 
Rzeczypospolitej.  
4) Skład Kapituły zatwierdza komendant hufca.  
5) W uzasadnionych przypadkach drużynowi mogą wnioskować o zmiany w składzie Kapituły. 
 
 
 
         Regulamin zatwierdziła: 
            Komendantka Hufca 
         pwd. Karina Apanowicz 


