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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KAPITUŁY STOPNI  

HARCERSKICH I WĘDROWNICZYCH  
HUFCA ZHP SOSNOWIEC 

za lata 2017 – 2019 

 
   
Hufcowa Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych została powołana  

z dniem 30.08.2017r. rozkazem Komendantki Hufca ZHP Sosnowiec L. 9/2017.  

 

Powołanie Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych Hufca ZHP Sosnowiec 

miało i nadal ma na celu wspieranie sosnowieckich harcerzy, harcerzy starszych 

i wędrowników w ich indywidualnym rozwoju. Powstanie Kapituły umożliwiło 

drużynowym otwieranie stopni harcerskich i wędrowniczych, nawet jeśli oni 

sami nie posiadali takich uprawnień.  

 

Spowodowało to znaczny wzrost otwieranych i zamykanych prób na stopnie, 

dzięki czemu możemy zaobserwować rozwój harcerzy w wieku wędrowniczym, 

którego brakowało w naszym hufcu. Niestety przez wiele lat, w wyniku różnych 

działań w drużynach oraz w całym Związku, ta grupa wiekowa zmniejszyła 

swoją liczebność. Powstała swego rodzaju „bolesna przepaść” pomiędzy 

zuchami, harcerzami a instruktorami.  

 

Zgodnie z opiniami Delegatów ostatniego Zjazdu Zwykłego naszego hufca,  

po licznych obserwacjach i konsultacjach z Komendą Hufca, Komisją Rewizyjną 

Hufca, Hufcową Komisją Stopni Instruktorskich, Zespołem ds. Kształcenia Hufca 

a przede wszystkim z kadrą sosnowieckiego hufca w PJO, powstanie HKSHiW 

pozwoliło naszym podopiecznym oraz kadrze na nowo odnaleźć swoje miejsce 

w harcerstwie, co spowodowało możliwość otwierania, realizacji i zamykania 

prób na stopnie harcerskie a w przyszłości i rozwój instruktorski w naszym 

hufcu.                                        
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W okresie działalności od 2017 do 2019 roku w skład HKSHiW ZHP Sosnowiec 

wchodzili :    

 phm. Tomasz BUJARSKI HR   –przewodniczący (BOOK 1053/2017) 

 phm.  Anna CEBRZYŃSKA HR  – wiceprzewodnicząca    

 phm.  Grzegorz BĄK HR    – sekretarz 

           

Z dniem 01.06.2019R. do HKSHiW jako członek dołączył druh pwd. Jarosław 

GALUS HR, który będzie wspierał Kapitułę w działaniach mających na celu 

zwiększenie prób wędrowniczych w Hufcu ZHP Sosnowiec.  

 

W aktualnym 4-osobowym składzie kapituły, wszyscy instruktorzy posiadają 

przeszkolenie do pełnienia funkcji. 

 

Zebrania HKSHiW odbywają się systematycznie w comiesięcznym cyklu 

posiedzeń, w każdy pierwszy wtorek każdego miesiąca w budynku Komendy 

Hufca ZHP Sosnowiec. Warto zaznaczyć, iż jeśli zachodzi potrzeba członkowie 

Kapituły spotykają się częściej (poza zebraniami HKSHiW) z zainteresowaną 

osobą przed otwarciem próby i wspólnie ją analizują, tak aby była ona 

dostosowana do osobistych potrzeb, możliwości oraz zainteresowań danej 

osoby oraz aby uwzględniała zarówno osobisty, jak i indywidualny rozwój 

podopiecznego oraz pracę na rzeczy drużyny i najbliższego otoczenia.         

 

Praca HKSHiW jest na wysokim poziomie oparta o „Regulamin pracy HKSHiW” 

i zgodna z  wszystkimi wytycznymi obowiązującej uchwały Rady Naczelnej ZHP 

dotyczącej „Systemu stopni harcerskich”.         

 

W trakcie zebrań Kapituły indywidualnie ustalane są warunki prób w celu 

realizacji i wykonywania zadań dotyczących zdobywania kolejnych stopni 

harcerskich i wędrowniczych. W ramach comiesięcznych posiedzeń HKSHiW 

otwierane są na bieżąco próby na stopnie harcerskie i wędrownicze.  
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Kapituła stara się o podniesienie doświadczenia i kwalifikacji dla opiekunów 

oraz kandydatów zdobywających kolejne stopnie harcerskie i wędrownicze, 

poprzez comiesięczne monitorowanie kart prób oraz konsultacje dla harcerzy 

i harcerek zdobywających stopnie. Członkowie HKSHiW przy współpracy  

z Zespołem ds. Kształcenia Hufca ZHP Sosnowiec organizują szkolenia, 

warsztaty, kursy, aby harcerze zdobywający stopnie mogli stale doskonalić 

swoje umiejętności i poszerzać swoją wiedzę.   

 

W latach 2017 – 2019 zostało zamkniętych z wynikiem pozytywnym wiele prób 

na stopnie harcerskie, Harcerza / Harcerki Rzeczypospolitej,  Harcerza / Harcerki 

Orlej jak również prób wędrowniczych (naramienników wędrowniczych).  

Aktualnie przy współpracy z HKSHiW harcerze i harcerki sosnowieckiego hufca 

posiada 11 otwartych prób, które pod nadzorem swoich opiekunów, realizują 

w/w próby na stopnie.   W ramach cyklicznych spotkań kapituły opracowywano 

przydatne w naszej pracy dokumenty, omawiano tematykę kolejnych posiedzeń 

HKSHiW, jak również możliwości pomocy w realizacji zadań dla kandydatów  

zdobywających stopnie harcerskie i wędrownicze. Mając na uwadze właściwy 

obieg informacji i kontakt z harcerzami zainteresowanymi zdobywaniem stopni, 

regularnie przedstawiamy swoje działania i propozycje jak również wszelkie 

przydatne dokumenty na stronach internetowych hufca.  

 

Podsumowując HKSHiW pozytywnie ocenia swoją pracę poprzez stabilną 

i precyzyjną współpracą z gromadami i drużynami naszego hufca, ponadto 

uczestniczyła w działaniach Zespołu ds. Kształcenia Hufca ZHP Sosnowiec 

poprzez prowadzenie warsztatów i kursów jak również ściśle i na bieżąco 

współpracowała z Komisją Stopni Instruktorskich Hufca motywując i wspierając 

przyszłych instruktorów do zdobywania stopni instruktorskich.     

 

 

 

 

phm. Grzegorz Bąk HR 

Sekretarz  
Hufcowej Kapituły Stopni 

Harcerskich i Wędrowniczych 

phm. Tomasz Bujarski HR 

Przewodniczący  
Hufcowej Kapituły Stopni 

Harcerskich i Wędrowniczych 


