REGULAMIN
HUFCOWEJ KAPITUŁY NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO
HUFCA ZHP ŻYWIEC
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego, zwana dalej HKNW, działa przy
Hufcu ZHP Żywiec im. Wojsk Ochrony Pogranicza i jest powoływana rozkazem
Komendanta Hufca.
2. Głównym zadaniem HKNW jest prowadzenie prób wędrowniczych wędrowników Hufca.
3. Praca HKNW opiera się na związkowym Systemie Stopni Harcerskich.
II STRUKTURA HUFCOWEJ KAPITUŁY NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO
1. HKNW liczy od 3 do 6 członków.
2. HKNW musi posiadać przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
3. Członkami HKNW mogą być wyłącznie wędrownicy i instruktorzy posiadający
naramiennik wędrowniczy.
4. Członkowie HKNW wybierają spośród siebie przewodniczącego.
5. Skład osobowy oraz przewodniczący HKNW muszą zostać zaakceptowani przez
Komendanta Hufca.
6. HKNW zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące. Termin ustalany jest minimum tydzień
przed planowanym posiedzeniem i podawany do ogólnej wiadomości.
7. Decyzje HKNW są podejmowane zwykłą większością głosów.
8. W sytuacjach trudnych do rozstrzygnięcia, głos decydujący ma przewodniczący HKNW.
9. W czasie pracy, HKNW może uzupełnić swój skład o nowych członków.
10. Członkowie mogą zostać odwołani ze składu HKNW na własną prośbę lub w głosowaniu
jej członków, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Kapituły.
III PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W KAPITULE
1. Przewodniczący:
• zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Kapituły
• wnioskowanie do Komendanta Hufca o nadanie naramiennika wędrowniczego
• reprezentowanie kapituły na zewnątrz
• sporządzanie rocznego sprawozdania dla Komendanta Hufca.
2. Zastępca przewodniczącego:
• zastępowanie przewodniczącego podczas jego nieobecności
• prowadzenie biblioteczki HKNW, składającej się z dokumentacji zamkniętych prób
oraz regulaminów.
3. Sekretarz:
• protokołowanie posiedzeń Kapituły
• redagowanie pism wychodzących z HKNW
• prowadzenie aktualnego wykazu wędrowników oraz instruktorów posiadających
naramiennik wędrowniczy.

IV CEL I ZADANIA HUFCOWEJ KAPITUŁY NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwieranie, prowadzenie i zamykanie prób na naramiennik wędrowniczy.
Współpraca z opiekunami prób wędrowniczych.
Obrzędowe przyznawanie naramiennika wędrowniczego.
Popularyzacja idei zdobywanie naramiennika wędrowniczego na terenie Hufca.
Prowadzenie dokumentacji pracy Kapituły.
Doradzanie w wyborze opiekuna próby.

V DOKUMENTACJA HUFCOWEJ KAPITUŁY NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO
1.
2.
3.
4.
5.

Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Żywiec zatwierdzający skład i Przewodniczącego.
Regulamin Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego.
Teczka z protokołami posiedzeń Kapituły.
Teczka z próbami na naramiennik wędrowniczy.
Teczka z pisemną korespondencją.

VI ZASADY I TRYB REALIZACJI PRÓB NA NARAMIENNIK WĘDROWNICZY
1. Harcerz/harcerka w momencie zamykania próby musi mieć ukończone 16 lat.
2. Zdobywający naramiennik powinien mieć opłacone bieżące składki członkowskie.
3. Kartę próby wypełnioną na formularzu opracowanym przez HKNW należy przynieść na
posiedzenie Kapituły oraz przesłać ją, na adres mailowy Kapituły, najpóźniej na 3 dni
przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Na każde posiedzenie HKNW należy zgłosić się w mundurze wraz z opiekunem.
5. HKNW zastrzega sobie prawo do zmiany treści zadań, przy konsultacji z otwierającym
próbę i jego opiekunem.
6. Realizujący próbę dokumentuje jej przebieg. Dokumentacja próby powinna zawierać:
• kartę próby
• pisemną opinię opiekuna próby
• załączniki, czyli różnego rodzaju potwierdzenia zrealizowanych zadań, takie jak:
kopie dyplomów i prac, zdjęcia, artykuły, konspekty, rozkazy.
7. Próba trwa przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego czasu, realizujący próbę może
przedstawić wniosek o jej przedłużenie.
8. W czasie realizacji próby, wymagane jest stawienie się przynajmniej raz na spotkanie
HKNW, po upływie połowy czasu przewidzianego na jej realizację.
9. Zadania muszą być wykonane w trakcie trwania próby – nie ma możliwości zaliczenia
zadań wstecz.
10. Każde wykonanie zadania musi być potwierdzone podpisem opiekuna póby lub innego
przełożonego. Dopuszczalne jest potwierdzenie przez przełożonego spoza ZHP.
11. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z HKNW, zmianę zadań w trakcie realizacji próby.
12. Warunkiem pozytywnego zamknięcia próby jest wykonanie wszystkich zadań.
13. Niezgłoszenie się na posiedzenie HKNW, w wyznaczonym terminie zakończenia próby,
jest podstawą do negatywnego jej zamknięcia.
14. Od decyzji HKNW przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Komendy Hufca,
w terminie do 14 dni od ukazania się rozkazu.
15. Przyznanie naramiennika Komendant Hufca ogłasza w rozkazie.

VII OPIEKUN PRÓBY
1. Opiekunem próby wędrowniczej może być wędrownik lub instruktor posiadający
naramiennik, który ma opłacone składki członkowskie.
2. Jeden opiekun może prowadzić jednocześnie maksymalnie 3 próby.
3. Opiekunem próby może być członek HKNW, lecz nie bierze on udziału w ocenie realizacji
próby oraz w podejmowaniu decyzji jej dotyczących.
4. Zadaniem opiekuna próby jest nadzór nad realizowaniem próby.
5. Opiekun próby odpowiada za zorganizowanie uroczystości wręczenia naramiennika,
która musi nastąpić najpóźniej 3 miesiące po przyznaniu naramiennika rozkazem
Komendanta Hufca. W wypadku, gdy nadanie naramiennika nie nastąpi w tym okresie, na
pisemny wniosek zainteresowanego, nadaje go HKNW.
6. Opiekun ma prawo do rezygnacji z funkcji opiekuna próby. W takiej sytuacji składa do
HKNW pisemny wniosek z pełnym uzasadnieniem swojej rezygnacji oraz, po konsultacji
z realizującym próbę, przedstawia Kapitule swojego następcę. Ostateczną decyzję
Kapituła podejmuje po zapoznaniu się z uzasadnieniem, oraz pisemną zgodą kandydata
na nowego opiekuna.
7. Realizujący próbę ma prawo do złożenia wniosku o odwołanie opiekuna próby. W takiej
sytuacji składa do HKNW pisemny wniosek z pełnym uzasadnieniem oraz przedstawia
Kapitule kandydata na nowego opiekuna. Ostateczną decyzję Kapituła podejmuje po
zapoznaniu się z uzasadnieniem, oraz po rozmowie z kandydatem na nowego opiekuna.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. HKNW jest głównym organem Hufca, zajmującym się prowadzeniem prób
wędrowniczych. Stanowi organ wyższej instancji nad Kapitułami działającymi
w drużynach wędrowniczych Hufca.
2. HKNW prowadzi ewidencję osób posiadających naramiennik wędrowniczy.
3. Dorobek prób stanowi własność wspólnoty Hufca.
4. HKNW raz w roku sporządza sprawozdanie z działalności i przekazuje je Komendantowi.
5. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany podejmowane są jednogłośną uchwałą
członków HKNW, i są ogłaszane w rozkazie Komendanta Hufca.
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