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1. Zasady działania Kapituły Stopni. 

1.1.Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała nr 40/XXXII Rady 

Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia instrumentu 

metodycznego – stopnie harcerskie. 

1.2.Niniejszy regulamin jest dokumentem wewnętrznym KHKA „Diablak”. 

1.3.Postanowienia niniejszego regulaminu, w których mowa o wędrowniku  

i instruktorze, stosuje się również do wędrowniczki i instruktorki. 

1.4.Kapituła Stopni KHKA „Diablak” wspiera indywidualny rozwój 

wędrowników i instruktorów, realizuje swoje zadania poprzez: 

1.4.1. Prowadzenie Próby Akademika, 

1.4.2. Prowadzenie prób wędrowniczych, 

1.4.3. Prowadzenie prób na stopnie Harcerza Orlego/Harcerki Orlej oraz 

Harcerza Rzeczypospolitej/Harcerki Rzeczypospolitej, 

1.4.4. Pracę z probantami i opiekunami prób, 

1.4.5. Szkolenie członków Kapituły. 

1.5.Kapituła składa się z 3-5 członków, mianowanych spośród członków ZHP, 

posiadających co najmniej stopień HO, o nienagannej opinii, dużym 

doświadczeniu i autorytecie. 

1.6.Zasady powoływania i odwoływania dziekana i Członków Kapituły określa 

Konstytucja KHKA „Diablak”. 

1.7.Posiedzenia Kapituły odbywają się w terminach i miejscu ustalonym oraz 

podanym przez Kapitułę. Istnieje możliwość zwołania posiedzenia Kapituły na 

wniosek probanta. Informacje te ogłaszane są przez umieszczenie ich na 

stronie internetowej Kręgu, na liście mailingowej oraz w inny przyjęty przez 

Kapitułę sposób, gwarantujący możliwość zapoznania się z treścią ogłoszenia. 

1.8.Posiedzeniu Kapituły przewodniczy Dziekan Kapituły, a w przypadku jego 

nieobecności wyznaczony przez niego Członek Kapituły.  

1.9.Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu 

Kapituły jest minimum 2/3 składu Kapituły. W przypadku niemożliwości 

podjęcia decyzji większością głosów decydująca jest opinia Dziekana 

Kapituły. 

1.10. Kapituła prowadzi rejestr prowadzonych prób i spotkań.  

1.11. Wzór karty próby stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
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1.12. Wzór wniosku o otwarcie próby stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

1.13. Wzór wniosku o zamknięcie próby stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 

1.14. Wzór wniosku o zmianę zadania/przedłużenie czasu trwania próby 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

2. Próba Akademika. 

2.1. Otwarcie próby 

2.1.1. Próbę Akademika może podjąć osoba spełniająca następujące warunki: 

a. jest studentem 

b. zapoznał się z wymaganiami próby, 

c. wykazuje chęć wstąpienia w szeregi ZHP.  

d. przynajmniej od dwóch miesięcy aktywnie uczestniczy w życiu 

KHKA „Diablak” 

2.1.2. Warunki otwarcia próby: 

a. rozpisanie próby wraz z opiekunem, 

b. zgłoszenie obecności oraz przesłanie karty próby min. 3 dni przed 

planowanym posiedzeniem Kapituły, 

c. wypełnienie wniosku o otwarcie próby, 

d. zgłoszenie się na posiedzenie Kapituły wraz z opiekunem. 

2.1.3. Opiekunem próby może być wędrownik posiadający naramiennik 

wędrowniczy lub instruktor w stopniu przewodnika. 

2.1.4. Próba powinna trwać 3-6 miesięcy. 

2.1.5. Karta próby powinna zawierać zadania, przy realizacji których kandydat 

wykaże się wiedzą i umiejętnościami określonymi w wymaganiach Próby 

Akademika. Kapituła analizuje kartę próby, sprawdzając czy 

proponowane zadania obejmują wszystkie wymagania Próby.  

W razie wątpliwości Kapituła ma prawo zalecić zmianę zadań, ich 

skonkretyzowanie lub dodać nowe zadania, które, zdaniem Kapituły, 

pozwolą lepiej poznać wiedzę i umiejętności kandydata. Kapituła 

powinna zwrócić szczególną uwagę na poziom trudności,  

a także na rodzaj proponowanych zadań. 



 

4 
 

2.1.6. Wymagania Próby Akademika określa załącznik nr 5. 

2.1.7. Karta próby powinna być sporządzona w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden (po zatwierdzeniu) otrzymuje kandydat, 

drugi – opiekun, a trzeci wraz z wnioskiem  

o otwarcie próby pozostaje w dokumentacji Kapituły.  

2.1.8. Decyzję o otwarciu próby na wniosek Kapituły ogłasza Komendant 

Kręgu w swoim rozkazie. 

2.2. Przebieg próby 

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

potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób. 

2.2.2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest harcerz 

posiadający Naramiennik Wędrowniczy, nadzorujący z racji pełnionej 

funkcji realizację zadania lub będący świadkiem jego wykonania. 

Potwierdzający w karcie realizację zadania gwarantuje swoim 

autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania. 

2.2.3. Jeżeli stosownym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę nie 

będącą członkiem ZHP potwierdzenia dokonuje właściwa osoba. 

2.2.4. Jakiekolwiek zmiany w karcie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne 

są wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek 

kandydata. 

2.2.5. W trakcie trwania próby Kapituła ma prawo kontroli realizacji zadań 

próby. 

2.3. Zamknięcie próby 

2.3.1. Zamknięcia próby Kapituła dokonuje na swym posiedzeniu w obecności 

kandydata oraz opiekuna próby. Kandydat zobowiązany jest przedstawić 

wniosek o zamknięcie próby oraz zrealizowaną kartę próby 

z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi wykonanie zadania. 

2.3.2. Kapituła może prosić o przedstawienie wszelkich materiałów 

wypracowanych przez kandydata w trakcie trwania próby. 

2.3.3. Kapituła może przeprowadzić rozmowę z opiekunem próby bez 

obecności kandydata. 

2.3.4. W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby Kapituła może 

wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz przedłużyć próbę. 

2.3.5. Kapituła przy zamknięciu próby wymaga pisemnej opinii bezpośredniego 

przełożonego (Komendanta Kręgu) na temat realizacji próby. 
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2.3.6. Po analizie dokumentów i rozmowach z kandydatem i opiekunem, 

Kapituła podejmuje decyzję o zamknięciu próby. Narada Kapituły 

odbywa się bez świadków.  

2.3.7. Po pozytywnym rozpatrzeniu realizacji próby, Kapituła składa wniosek 

o zamknięcie jej z wynikiem pozytywnym, dopuszczenie do złożenia 

Przyrzeczenia Harcerskiego oraz przyznania Naramiennika 

Wędrowniczego do Komendanta Kręgu. Decyzję Komendant ogłasza 

w rozkazie. 

2.3.8. Przyrzeczenie Harcerskie oraz nadanie Naramiennika Wędrowniczego 

odbywa się nie później niż 3 miesiące po zamknięciu próby. 

2.3.9. Za zorganizowanie obrzędu Przyrzeczenia Harcerskiego oraz nadania 

Naramiennika Wędrowniczego odpowiada opiekun próby. 

2.3.10. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym może nastąpić w przypadku 

przekroczenia ustalonego terminu  zakończenia próby o 1,5 miesiąca lub 

gdy zaistnieją inne okoliczności, które zdaniem Kapituły uniemożliwiają 

dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Decyzję ogłasza 

rozkazem Komendant Kręgu.   

2.3.11. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym Komendant Kręgu ogłasza 

rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Kapituły 

o negatywne zamknięcie próby. W tym czasie przysługuje 

zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji Kapituły do 

Komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komendant 

ponownie kieruje sprawę próby do Kapituły. 

2.3.12. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego  

w wyznaczonym terminie Kapituła najpóźniej po upływie 1,5 miesiąca 

wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce 

Kapituły, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje 

decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli 

odbywający próbę nie stawi się na wezwanie Kapituły i nie 

usprawiedliwi swojej nieobecności, Kapituła na następnej zbiórce 

wnioskuje o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. 

3. Próba wędrownicza 

3.1.Otwarcie próby 

3.1.1. Próbę wędrowniczą może podjąć harcerz spełniający następujące 

warunki: 

a. działa w środowisku akademickim, 

b. złożył Przyrzeczenie Harcerskie, 
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c. ma opłacone składki członkowskie. 

3.1.2. Warunki otwarcia próby: 

a. rozpisanie próby wraz z opiekunem, 

b. zgłoszenie obecności oraz przesłanie karty próby min. 3 

dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły, 

c. wypełnienie wniosku o otwarcie próby, 

d. zgłoszenie się na posiedzenie Kapituły wraz  

z opiekunem 
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3.1.3. Opiekunem próby wędrowniczej może być wędrownik 

z naramiennikiem wędrowniczym lub instruktor w stopniu 

przewodnika. 

3.1.4. Próba wędrownicza powinna trwać 3-6 miesięcy. 

3.1.5. Karta próby powinna zawierać zadania, przy realizacji których 

kandydat wykaże się wiedzą i umiejętnościami określonymi 

w wymaganiach próby wędrowniczej. Kapituła analizuje kartę próby, 

sprawdzając czy proponowane zadania obejmują wszystkie wymagania 

próby wędrowniczej. W razie wątpliwości Kapituła ma prawo zalecić 

zmianę zadań, ich skonkretyzowanie lub dodać nowe zadania, które jej 

zdaniem pozwolą lepiej poznać wiedzę i umiejętności kandydata. 

Kapituła powinna zwrócić szczególną uwagę na poziom trudności 

a także na rodzaj proponowanych zadań. 

3.1.6. Wymagania próby wędrowniczej określa załącznik nr 6. 

3.1.7. Karta próby powinna być sporządzona w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden (po zatwierdzeniu) otrzymuje 

zdobywający naramiennik, drugi – opiekun, a trzeci wraz z wnioskiem 

o otwarcie próby pozostaje w dokumentacji Kapituły.  

3.1.8. Decyzję o otwarciu próby na wniosek Kapituły ogłasza Komendant 

Kręgu w swoim rozkazie.  

3.2.Przebieg próby 

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

potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób. 

3.2.2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest wędrownik 

posiadający naramiennik wędrowniczy lub instruktor w stopniu co 

najmniej przewodnika, nadzorujący z racji pełnionej funkcji realizację 

zadania lub będący świadkiem jego wykonania. Potwierdzający 

w karcie realizację zadania gwarantuje swoim autorytetem rzetelność  

i prawidłowość jego wykonania. 

3.2.3. Jeżeli stosownym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę 

nie będącą członkiem ZHP potwierdzenia dokonuje właściwa osoba. 

3.2.4. Jakiekolwiek zmiany w karcie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne 

są wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek 

kandydata. 

3.2.5. W trakcie trwania próby Kapituła ma prawo kontroli realizacji zadań 

próby.  
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3.3.Zamknięcie próby. 

3.3.1. Zamknięcia próby Kapituła dokonuje na swym posiedzeniu 

w obecności kandydata oraz opiekuna próby. Kandydat zobowiązany 

jest przedstawić wniosek o zamknięcie próby oraz zrealizowaną kartę 

próby z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi wykonanie 

zadania. 

3.3.2. Kapituła może prosić o przedstawienie wszelkich materiałów 

wypracowanych przez kandydata w trakcie trwania próby. 

3.3.3. Kapituła może przeprowadzić rozmowę z opiekunem próby bez 

obecności kandydata. 

3.3.4. Kapituła może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu 

wymagań. W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby 

Kapituła może wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz 

przedłużyć próbę. 

3.3.5. Kapituła przy zamknięciu próby wymaga pisemnej opinii 

bezpośredniego przełożonego (Komendanta Kręgu) na temat realizacji 

próby. 

3.3.6. Po analizie dokumentów i rozmowach z kandydatem i opiekunem, 

Kapituła podejmuje decyzję o zamknięciu próby. Narada Kapituły 

odbywa się bez świadków.  

3.3.7. Po pozytywnym rozpatrzeniu realizacji próby, Kapituła wnioskuje do 

Komendanta Kręgu o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym oraz 

przyznanie Naramiennika Wędrowniczego rozkazem. Naramiennik 

przyznaje się z datą zamknięcia próby. 

3.3.8. Nadanie Naramiennika odbywa się nie później niż 3 miesiące po 

przyznaniu Naramiennika. 

3.3.9. Za zorganizowanie obrzędu nadania Naramiennika Wędrowniczego 

odpowiada opiekun próby. 

3.3.10. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym może nastąpić 

w przypadku, gdy Kapituła stwierdzi znaczące braki w opanowaniu 

wiedzy lub umiejętności, niewłaściwą postawę kandydata, w przypadku 

przekroczenia ustalonego terminu zakończenia próby o 1,5 miesiąca 

lub gdy zaistnieją inne okoliczności, które zdaniem Kapituły 

uniemożliwiają przyznanie naramiennika. Decyzję ogłasza rozkazem 

Komendant Kręgu na wniosek Kapituły. 
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3.3.11. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym Komendant Kręgu ogłasza 

rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Kapituły  

o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje 

zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji Kapituły do 

Komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komendant 

ponownie kieruje sprawę próby do Kapituły. 

3.3.12. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego  

w wyznaczonym terminie Kapituła najpóźniej po upływie 1,5 miesiąca 

wzywa zdobywającego naramiennik i opiekuna do stawienia się na 

zbiórce Kapituły, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz 

podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu 

próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie Kapituły 

i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, Kapituła na następnej zbiórce 

wnioskuje do Komendanta Kręgu o zamknięcie próby z wynikiem 

negatywnym. 

4. Próby na stopień HO i HR. 

4.1.Otwarcie próby 

4.1.1. Próbę na stopnie wędrownicze HO i HR może podjąć wędrownik 

spełniający następujące warunki: 

a. działa w środowisku akademickim, 

b. zdobył naramiennik wędrowniczy, 

c. ma opłacone składki członkowskie, 

d. w przypadku zdobywania stopnia HR, posiada stopień 

HO. 

4.1.2. Warunki otwarcia próby: 

a. rozpisanie próby wraz z opiekunem, 

b. zgłoszenie obecności oraz przesłanie karty próby min. 3 

dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły, 

c. wypełnienie wniosku o otwarcie próby, 

d. zgłoszenie się na posiedzenie Kapituły wraz  

z opiekunem. 
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4.1.3. Opiekunem próby na stopień HO może być wędrownik w stopniu HO 

lub instruktor w stopniu co najmniej przewodnika. Opiekunem próby 

na stopień HR może być wędrownik w stopniu HR lub instruktor 

w stopniu co najmniej podharcmistrza. 

4.1.4. Próba na stopień HO/HR powinna trwać 12-18 miesięcy. 

4.1.5. Karta próby powinna zawierać zadania, przy realizacji których 

kandydat wykaże się wiedzą i umiejętnościami określonymi  

w wymaganiach próby na dany stopień. Kapituła analizuje kartę próby, 

sprawdzając czy proponowane zadania obejmują wszystkie wymagania 

próby na dany stopień. W razie wątpliwości Kapituła ma prawo zalecić 

zmianę zadań, ich skonkretyzowanie lub dodać nowe zadania, które jej 

zdaniem pozwolą lepiej poznać wiedzę i umiejętności kandydata. 

Kapituła powinna zwrócić szczególną uwagę na poziom trudności  

a także na rodzaj proponowanych zadań. 

4.1.6. Wymagania prób na stopnie HO i HR określa załącznik nr 7. 

4.1.7. Karta próby powinna być sporządzona w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden (po zatwierdzeniu) otrzymuje 

zdobywający stopień, drugi – opiekun, a trzeci wraz z wnioskiem  

o otwarcie próby pozostaje w dokumentacji Kapituły.  

4.1.8. Decyzję o otwarciu próby na wniosek Kapituły ogłasza Komendant 

Kręgu w swoim rozkazie. 

4.2.Przebieg próby. 

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

potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób. 

4.2.2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest wędrownik 

posiadający dany stopień (lub wyższy) lub instruktor w stopniu co 

najmniej przewodnika (w przypadku próby na stopień HO) lub 

podharcmistrza (w przypadku próby na stopień HR), nadzorujący  

z racji pełnionej funkcji realizację zadania lub będący świadkiem jego 

wykonania. Potwierdzający w karcie realizację zadania gwarantuje 

swoim autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania. 

4.2.3. Jeżeli stosownym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę 

nie będącą członkiem ZHP potwierdzenia dokonuje właściwa osoba. 

4.2.4. Jakiekolwiek zmiany w karcie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne 

są wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek 

kandydata. 
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4.2.5. W trakcie trwania próby Kapituła ma prawo kontroli realizacji zadań 

próby. 

4.3.Zamknięcie próby. 

4.3.1. Zamknięcia próby Kapituła dokonuje na swym posiedzeniu   

w obecności kandydata oraz opiekuna próby.  

4.3.2. Kandydat zobowiązany jest przedstawić wniosek o zamknięcie próby 

oraz zrealizowaną kartę próby z odpowiednimi dokumentami, 

potwierdzającymi wykonanie zadania. 

4.3.3. Kapituła może prosić o przedstawienie wszelkich materiałów 

wypracowanych przez kandydata w trakcie trwania próby. 

4.3.4. Kapituła może przeprowadzić rozmowę z opiekunem próby bez 

obecności kandydata. 

4.3.5. 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. 

4.3.6. Kapituła przy zamknięciu próby wymaga pisemnej opinii 

bezpośredniego przełożonego (Komendanta Kręgu) na temat realizacji 

próby.  

4.3.7. Po analizie dokumentów i rozmowach z kandydatem i opiekunem, 

Kapituła podejmuje decyzję o zamknięciu próby. Narada Kapituły 

odbywa się bez świadków.  

4.3.8. Po pozytywnym rozpatrzeniu realizacji próby, Kapituła wnioskuje do 

Komendanta Kręgu o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym oraz 

przyznanie stopnia rozkazem. Stopień przyznaje się z datą zamknięcia 

próby. 

4.3.9. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym może nastąpić  

w przypadku, gdy Kapituła stwierdzi znaczące braki w opanowaniu 

wiedzy lub umiejętności, niewłaściwą postawę kandydata, w przypadku 

przekroczenia ustalonego terminu  zakończenia próby o 1,5 miesiąca 

lub gdy zaistnieją inne okoliczności, które zdaniem Kapituły 

uniemożliwiają przyznanie stopnia. Decyzję ogłasza rozkazem 

Komendant Kręgu na wniosek Kapituły. 
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4.3.10. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym Komendant Kręgu ogłasza 

rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Kapituły  

o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje 

zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji Kapituły do 

Komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komendant 

ponownie kieruje sprawę próby do Kapituły. 

4.3.11. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego  

w wyznaczonym terminie Kapituła najpóźniej po upływie 1,5 miesiąca 

wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce 

Kapituły, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz 

podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu 

próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie Kapituły  

i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, Kapituła na następnej zbiórce 

wnioskuje do Komendanta Kręgu o zamknięcie próby z wynikiem 

negatywnym. 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1.Kapituła zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 

5.2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 

znajdują odpowiednie przepisy wewnętrzne ZHP, w szczególności Uchwała 

nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r.  

w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA PRÓBY 

………………………………………………………….. 

Imię, nazwisko i stopień kandydata  

Data posiedzenia Kapituły (otwarcia)  

Imię, nazwisko i stopień opiekuna  

Proponowany termin zakończenia próby  

Termin zakończenia próby (po zamknięciu)  

 

Lp. Zadanie Sposób i forma realizacji Potwierdzenie 

  

 

  

  

 

  

 

Podpis kandydata 
 

Podpis opiekuna 
 

 

Decyzja Kapituły o otwarciu próby 

 

Podpisy członków Kapituły 

 

 

Decyzja Kapituły o zamknięciu próby Podpisy członków Kapituły 
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Załącznik nr 2 

  

(miejscowość, data) 
 

WNIOSEK O OTWARCIE PRÓBY  

 

……………………………………………………… 

 
1. Informacje o zdobywającym stopień 

Imię i nazwisko  

Stopień harcerski  

Data przyznania  

Data urodzenia  

Data złożenia Przyrzeczenia  

Telefon  

E-mail  

Aktualnie pełniona funkcja  

Przydział służbowy  

Przebieg służby  

 

 

 

 

 

Przewidywany termin zakończenia próby  

 

2. Informacje o opiekunie 

imię i nazwisko  

stopień harcerski   

stopień instruktorski   

Funkcja  

przydział służbowy  

e-mail  

 

 

Data i podpis składającego wniosek 

 

 

 

Data i podpis opiekuna 
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3. Opinia bezpośredniego przełożonego i zgoda na otwarcie próby 

 

 

4. Decyzje Kapituły 

a) otwarcie próby 

Po zapoznaniu się z wnioskiem i kartą próby Kapituła Stopnia Harcerki Rzeczpospolitej 

postanawia 

otworzyć próbę na stopień Harcerki 

Rzeczpospolitej 

odmówić otwarcia próby na stopień Harcerki 

Rzeczpospolitej 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

                                  

_____________________________                     

(data, podpis) 

 

 

 

                                       ____________________ 

                                                (data, podpis) 

 

b) przebieg próby 

data posiedzenia cel wizyty (zaliczenie zadań, 

zmiana zadań, przedłużenie próby) 

decyzje Kapituły 
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Załącznik nr 3 

(miejscowość, data) 

 

WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY 

………………………………………………………….. 

1. Informacje o zdobywającym stopień 

Imię i nazwisko kandydata  

Stopień instruktorski  

Data otwarcia próby (rozkaz Komendanta)  

aktualnie pełniona funkcja  

przydział służbowy  

2. Opinia opiekuna próby 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opinia bezpośredniego przełożonego dotycząca postawy w okresie próby 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Decyzja Kapituły 

Po zapoznaniu się z kartą próby, materiałami wypracowanymi w trakcie próby, po 

wysłuchaniu relacji zdobywającej stopień oraz opinii opiekuna próby Kapituła Stopni i 

Naramiennika Wędrowniczego KHKA „Diablak” postanawia: 

zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

(data, podpis) 

zamknąć próbę z wynikiem negatywnym. 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 4  

WYMAGANIA PRÓBY AKADEMIKA 

Idea próby: 

Ma świadomość do czego zobowiązuje Prawo Harcerskie i Kodeks Wędrowniczy. Zna 

zasady harcerskiego stylu życia, postępuje zgodnie z dewizą wędrowniczą. Szanuje prawa 

i obyczaje akademickie. Rzetelnie zdobywając wiedzę i umiejętności stara się wykorzystać je 

w służbie innym. Dąży do doskonałości podejmując wyzwania.  

Gotowość do podjęcia służby  

1. Zapoznał się z historią harcerstwa i symboliką ZHP. Zna zasady harcerskiego stylu 

życia.  

2. Rozumie Prawo Harcerskie i swoją postawą prezentuje wartości z niego wynikające.  

3. Zna prawa i obowiązki członka ZHP wynikające ze Statutu ZHP.  

 

Praca metodyką wędrowniczą  

1. Rozumie ideę i symbolikę wędrowniczą  

2. Zna Kodeks Wędrowniczy  

3. Zna zasady metodyki wędrowniczej  

 

Rozwój akademicki  

1. Swoją osobą prezentuje postawy wynikające z ślubowania studenta  

2. Systematycznie uczestniczy w zbiórkach oraz najważniejszych przedsięwzięciach 

Kręgu Akademickiego i działaniach na rzecz społeczności akademickiej.  

3. Bierze udział w życiu harcerstwa akademickiego  

 

Samodoskonalenie  

1. Podejmuje działania o charakterze wyczynu  

2. Podnosi poziom wiedzy i umiejętności (kierunek studiów, zainteresowania)  
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Załącznik nr 5  

WYMAGANIA PRÓBY WĘDROWNICZEJ 

1. Rozumie do czego zobowiązuje Kodeks Wędrowniczy  

2. Zna symbolikę Wędrowniczej Watry  

3. Wykonał zadanie o charakterze wyczynu  

4. Podjął stałą służbę na rzecz środowiska działania  

5. Zna konstytucję, kodeks wędrowniczy i historię Kręgu  

6. Swoją osobą prezentuje postawy wynikające z ślubowania studenta  

7. Systematycznie uczestniczy w zbiórkach oraz najważniejszych przedsięwzięciach 

Kręgu Akademickiego i działaniach na rzecz społeczności akademickiej.  

8. Bierze udział w życiu harcerstwa akademickiego  
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Załącznik nr 6 

 

WYMAGANIA NA STOPIEŃ HARCERKI ORLEJ – HARCERZA ORLEGO 

 

Idea stopnia: 

Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sama/ sam 

wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych 

dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby. 

 

Siła ciała 

1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice 

swojej wytrzymałości fizycznej. 

2.  Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu. 

 

Siła rozumu 

1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania 

czasu. 

2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. 

Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia  

i zrealizowałam/em go. 

3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka  

i kultura). 

4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej 

osiągnięcia. 

 

Siła ducha 

1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie  

i konsekwentnie go bronić. 

2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego. 

3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka 

kultur (np. narodowych, wyznaniowych). 

4. Staram się żyć w harmonii z naturą. 

5. Pielęgnuję więzi rodzinne. 

6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów 

i zachowując własny system wartości). 

7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości. 

8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten 

sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas. 
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Załącznik nr 7 

 

WYMAGANIA NA STOPIEŃ HARCERKI RZECZYPOSPOLITEJ – 

HARCERZA RZECZYPOSPOITEGO 

 

Idea stopnia: 

Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we 

wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przeze siebie role, np.  

w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych 

dziedzinach aktywności. Jest świadomą obywatelką/świadomym obywatelem RP. Swoim 

życiem daje świadectwo o harcerstwie. 

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry: 

 Praca nad sobą 

 Służba 

 Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie 

 

Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej 

harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. 

W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie  

i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia 

duchowego i kulturalnego.  

Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty.  

Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na 

życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa  

i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak 

najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka 

drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej. 

 


