
Sosnowiec, dn. 17.11.2021 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KAPITUŁY STOPNI HARCERSKICH I WĘDROWNICZYCH 

HUFCA ZHP SOSNOWIEC ZA OKRES 2019-2021 R. 

 

Hufcowa Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych (HKSHiW) została powołana z 

dniem 30.08.2017 r. rozkazem Komendantki Hufca ZHP Sosnowiec L9/2019 r. Powołanie 

kapituły miało i nadal ma na celu wspieranie harcerzy w indywidualnym rozwoju. Jej 

powstanie umożliwiło harcerzom sprawne zdobywanie stopni harcerskich 

i wędrowniczych m.in. w przypadkach gdy ich drużynowi nie posiadali uprawnień do ich 

otwarcia. Spowodowało to wzrost otwieranych i zamykanych prób. Ruch wędrowniczy 

znacznie się powiększył od czasu otwarcia komisji. Dzięki HKSHiW harcerze są ciągle 

wspierani w rozwoju osobistym poprzez realizację prób na stopnie harcerskie 

i wędrownicze. Na początku rozpatrywanego okresu tj. od roku 2019 w skład HKSHiW ZHP 

Sosnowiec wchodzili: 

• hm. Tomasz Bujarski HR – przewodniczący (SOKK 1053/2020) 

• phm. Anna Cebrzyńska HR – wiceprzewodnicząca 

• phm. Grzegorz Bąk HR – sekretarz 

• phm. Jarosław Galus HR – członek 

Podczas pracy kapituły nastąpiły zmiany osób na funkcjach. W kolejności chronologicznej 

były one następujące. 

• Dnia  18.11.2019 r. została zwolniona z pełnionej funkcji  phm. Anna Cebrzyńska HR. 

• Dnia 1.02.2020 r. została powołana jako członkini HKSHiW pwd. Aleksandra Drozdek 

HO. 

• Dnia 28.04.2021 r. został zwolniony z funkcji phm. Grzegorz Bąk HR. 

• Dnia 01.06.2021 r. został powołany na funkcję sekretarza HKSHiW HO Michał 

Stefanik. 

Dnia 18.11.2018 cała komisja została rozwiązana (razem z innymi organami hufca), 

by powrócić do życia dnia 1.02.2020 r. w składzie: 

• hm. Tomasz Bujarski HR 

• phm. Grzegorz Bąk HR 

• phm. Jarosław Galus HR 

• pwd. Aleksandra Drozdek HO 

Obecny skład HKSHiW: 

• hm. Tomasz Bujarski HR – przewodniczący (SOKK 1053/2020) 

• HO Michał Stefanik – sekretarz 

• phm. Jarosław Galus HR - członek 

• pwd. Aleksandra Drozdek HO - członkini 



Zebrania HKSHiW odbywały się regularnie co miesiąc, przeważnie w środy o godzinie 

20:30. Z uwagi na trudną sytuację spowodowaną przez pandemię wirusa COVID-19 

spotkania kapituły zmieniły formę na wideokonferencje online z użyciem programu 

Microsoft Teams. 

Jeśli zachodzi taka potrzeba członkowie kapituły umawiają się na omówienie próby z 

harcerzem i opiekunem próby przed otwarciem próby celem jej omówienia i analizy, dążąc 

do tego by była ona dostosowana do jego potrzeb, możliwości i zainteresowań. Aby 

uwzględniała jego indywidualny rozwój oraz pracę na rzecz drużyny oraz najbliższego 

otoczenia. 

Praca HKSHiW jest oparta o „Regulamin pracy HKSHiW”, zgodna ze wszystkimi wytycznymi 

Rady Naczelnej ZHP dotyczącymi „Systemu stopni harcerskich” oraz „Systemem 

Instrumentów Metodycznych”. Dzięki temu wszystkie działania kapituły stoją na wysokim 

poziomie. 

W trakcie comiesięcznych zebrań HKSHiW otwierane, zamykane oraz monitorowane są na 

bieżąco próby na stopnie harcerskie oraz wędrownicze. Ustalane są warunki prób oraz 

omawiany jest ich przebieg. HKSHiW stara się o podnoszenie doświadczenia i kwalifikacji 

kandydatów zdobywających kolejne stopnie harcerskie i wędrownicze poprzez 

monitorowanie kart prób oraz konsultacje dla harcerzy i harcerek zdobywających stopnie. 

Członkowie HKSHiW przy współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Hufca ZHP Sosnowiec 

“Mentor” organizują szkolenia, warsztaty, kursy, aby harcerze zdobywający stopnie mogli 

stale doskonalić swoje umiejętności i poszerzać swoją wiedzę. 

W latach 2019 – 2021 były realizowane próby na stopnie Harcerza/Harcerki Orlej, 

Harcerza/Harcerki Rzeczypospolitej oraz naramienniki wędrownicze z bezpośrednim 

nadzorem HKSHiW. Próby na pozostałe stopnie harcerskie również były realizowane 

i zamykane pozytywnie przez szefa podstawowej jednostki organizacyjnej w swoim 

rozkazie lub rozkazem komendantki Hufca ZHP Sosnowiec. 

Dla lepszego obiegu informacji z harcerzami zainteresowanymi zdobywaniem stopni, na 

stronie internetowej hufca są regularnie zamieszczane informacje o terminach zebrań 

HKSHiW oraz przydatne dokumenty. 

Skład kapituły został pozytywnie oceniony za swoją pracę na szczeblu hufca. Kapituła 

serdecznie dziękuje wszystkim za bardzo dobrą dotychczasową współpracę z 

drużynowymi i komisjami Hufca ZHP Sosnowiec. 

 

HO Michał Stefanik     hm. Tomasz Bujarski HR 
   
Sekretarz Kapituły     Przewodniczący Kapituły 

 


