
REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI 
STARSZOHARCERSKICH I WĘDROWNICZYCH

SZCZEPU 462 DHiGZ w Łomiankach

1. Cele, kompetencje i struktura Kapituły.

a. Cele pracy Kapituły to:

- otwieranie, prowadzenie i zamykanie prób na stopnie starszoharcerskie i 
wędrownicze
- popularyzacja i zachęcanie do zdobywania stopni wśród harcerzy;
- dbanie o prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg prób;

b. Do kompetencji Kapituły należy:

- zatwierdzanie, ocena i zamykanie prób na stopnie: odkrywcy, pionierki, ćwika, 
samarytanki, HO i HR;
- wnioskowanie o nadaniu stopnia;
- kontrola poziomu prób na stopnie realizowanych przy Kapitule;

c. Struktura Kapituły:

- Szczepową Kapitułę stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych powołuje 
komendant Szczepu na wniosek jej Przewodniczącego;
- Kapituła Działa przy Komendzie Szczepu;
- w skład Kapituły wchodzi od 4 do 8 osób;
- członkami Kapituły mogą być wyłącznie harcerze (instruktorzy) w stopniu 
HO i HR i/lub instruktorzy ZHP, przy czym przynajmniej trzy osoby 
wchodzących w skład Kapituły musi posiadać stopień HR, pwd.,  phm., lub 
otwatą próbę na phm
- decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy składzie nie 
mniejszym niż połowa członków Kapituły (przy czym w przypadku decyzji 
dotyczącej otwarcia lub zamknięcia próby na stopień HR obecnych musi być 
przynajmniej dwoje harcerzy / instruktorów w stopniu HR / phm / pwd.);
- Przewodniczący Kapituły jest mianowany przez Komendanta Szczepu 
rozkazem;
- w czasie pracy Kapituła może uzupełniać swój skład o nowych członków;

      członkowie mogą zostać odwołani z pracy w Kapitule na własną prośbę lub 
pogłosowaniu jej członków w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 
trzech kolejnych spotkaniach komisji.
- członkiem Kapituły może zostać instruktor spoza Szczepu, wyrażający chęć 
pracy w Kapitule Szczepu i mający zgodę swojego przełożonego.



2. Kompetencje i zadania członków Kapituły:

a. Zadania członków Kapituły:

- udział w pracach i obradach Kapituły;
- realizacja zadań i celów Kapituły;
- rozpatrywanie wniosków o otwarcie prób na stopnie;
- pomoc w wyborze opiekuna;
- przeprowadzenie rozmowy z kandydatem na stopień podczas otwarcia i 
zamknięcia prób;
- wybór funkcyjnych kapituły;
- pomoc w układaniu prób na stopnie starszoharcerskie i wędrownicze;
- pomoc w realizacji prób na stopnie starszoharcerskie i wędrownicze.

3. Dokumentacja Kapituły

- w skład dokumentacji wchodzą: protokoły ze spotkań, ewidencja realizowanych 
prób i ich programy, regulaminy i wymagania prób na stopnie, niniejszy 
regulamin kapituły z wyszczególnionym podziałem obowiązków i zadań 
poszczególnych jej członków.

4. Opiekun próby

- opiekun próby jest akceptowany przez Kapitułę
- opiekunem próby wędrowniczej może być każdy wędrownik;
- opiekunem próby na stopień starszoharcerski może być harcerz ze stopniem 
równym lub wyższym od stopnia, na który odbywana jest próba. Może nim być 
instruktor w stopniu przewodnika lub wyższym
- wspiera kandydata w przygotowaniu i realizacji próby;
- ocenia i zatwierdza poszczególne zadania;
- jest obecny ze swoim podopiecznym podczas otwierania i zamykania próby na 
spotkaniu Kapituły;
- opiniuje poziom realizacji próby przez swego podopiecznego;
- w przypadku uzasadnionych powodów może wnioskować o negatywne, 
przedterminowe zamknięcie próby;
- na wniosek własny, kandydata lub Kapituły może on zostać odwołany z 
pełnionej roli.

5. Przebieg próby na stopień

a. Planowanie próby:

- wybór opiekuna;
- opracowanie zadań na stopień, według obowiązujących wymagań, wspólnie z 
opiekunem;



- uzupełnienie zgłoszenia i karty próby na dany stopień;
- umówienie się na otwarcie próby na stopień z Kapitułą;
- złożenie wniosku i karty próby, zawsze minimum na tydzień przed spotkaniem 
w wersji papierowej ( 2 egzemplarze ) oraz w wersji elektronicznej do sekretarza 
Kapituły.

b. Otwarcie próby:

- zgłoszenie się na rozmowę z Kapitułą wraz z opiekunem próby;
- przeanalizowanie całej karty próby, zadań i terminarza;
- rozmowa na temat planów kandydata dotyczących jego samorozwoju i 
samokształcenia;
- decyzja o pozytywnym lub negatywnym otwarciu próby.

c. Realizacja zadań:

- realizacja poszczególnych zadań na stopień zgodnie z terminarzem próby;
- analizowanie poszczególnych zadań z opiekunem próby;
- zebranie dokumentacji z realizacji zadań;
- wszelkie zmiany w próbie muszą być zgłoszone do Kapituły w celu uzyskania 
zgody na jej zmianę. 

d. Zamknięcie próby:

- zgłoszenie wniosku o zamknięcie próby na minimum tydzień przed spotkaniem
w wersji papierowej ( 2 egzemplarze ) oraz w wersji elektronicznej do sekretarza 
Kapituły.
- zgłoszenie się na spotkanie Kapituły wraz z opiekunem;
- przedstawienie i zaprezentowanie na forum Kapituły sprawozdania i 
dokumentacji z realizacji zadań na stopień;
- zaprezentowanie swojej osoby podczas spotkania z jak najlepszej strony;
- rozpatrzenie wniosku oraz oceny kandydata (przez jego opiekuna) przez 
Kapitułę
- podjęcie uzasadnionej decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym lub 
negatywnym;
- poinformowanie kandydata o decyzji;
- złożenie u przełożonego wniosku o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym 
lub negatywnym.


