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VI.   Prowadzenie prób i zdobywanie stopni Harcerza Orlego 
i Harcerza Rzeczypospolitej

§ 7

1. Stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej zdobywa się w Kapitułach Stopnia 
Harcerza Orlego i/lub Kapitułach Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej.

2. Wymaganiem dla kandydatów zdobywających stopnie Harcerza Orlego i Harcerza 
Rzeczypospolitej jest wybranie odpowiedniego opiekuna próby.

3. Dla zdobywania stopni Harcerza Orlego opiekunem próby jest harcerz w stopniu co najmniej 
Harcerza Orlego, dla osoby zdobywającej stopień Harcerza Rzeczypospolitej opiekunem próby jest 
harcerz w stopniu Harcerza  Rzeczypospolitej.

4. Przy otwieraniu próby w innej jednostce niż macierzysta wymagana jest zgoda bezpośredniego 
przełożonego.

5. Tryb zdobywania stopni musi spełniać następujące warunki:

a) Kandydat zgłaszający się do kapituły spełnia warunki dopuszczające go do zdobywania 
danego stopnia. Zapoznał się z obowiązującym trybem zdobywania stopnia oraz ideą 
i sylwetką stopnia.

b)  Kandydat wybiera opiekuna próby. Zadaniem opiekuna próby, jest pomoc kandydatowi 
w ułożeniu programu próby, a następnie wspieranie go w trakcie jej realizacji.

c)  Dojrzałość i postawa kandydata powinny zostać skonfrontowane z sylwetką i ideą 
stopnia w formie indywidualnej próby złożonej z  6 – 10 zadań, wymagających od 
kandydata wykształcenia w sobie i wykazania się pożądanymi cechami. 

d)  Kandydat wraz z opiekunem zgłaszają się na spotkanie Kapituły przy otwarciu 
i zamknięciu próby.

e)  Program próby zatwierdza kapituła biorąc za podstawę zbiór zadań zaproponowanych 
przez kandydata. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem zgłoszonych przez kandydata 
propozycji, kapituła może dokonać korekt w proponowanym programie próby. 

f)  Program próby zawiera czas jej trwania.

g)  Próba na wniosek kapituły jest otwierana rozkazem jednostki, przy której działa kapituła.

h)   Przy zamknięciu próby kandydat przedstawia pisemne sprawozdanie z jej przebiegu 
wraz z dokumentacją przeprowadzonych zadań. Oceny realizacji próby dokonuje kapituła. 

i)   Zamykając próbę kapituła kieruje do przełożonego jednostki, przy której działa wniosek 
o przyznanie stopnia lub zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Gdy przełożony 
jednostki nie ma uprawnień do przyznania stopnia wniosek kierowany jest do właściwego 
komendanta chorągwi.



VII.  Kapituła Stopnia Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej

§ 8

1. Komendant Chorągwi powołuje rozkazem Kapitułę Harcerza Rzeczypospolitej działającą przy 
chorągwi.

2. Na prośbę hufcowego lub hufcowych, drużynowego bądź drużynowych Kapitułę Harcerza 
Rzeczypospolitej dla tych środowisk może powołać rozkazem Komendant Chorągwi. 
Przewodniczący kapituły jest członkiem kapituły działającej przy chorągwi i raz w roku składa 
sprawozdanie z prac kapituły przewodniczącemu kapituły działającej przy chorągwi.

3. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, brak sprawozdania, otwartych czy 
zamkniętych prób w danym roku jest podstawą do rozwiązania kapituły przez komendanta 
chorągwi na wniosek przewodniczącego kapituły działającej przy chorągwi.

4. Skład kapituły Harcerza Rzeczypospolitej to przewodniczący kapituły - instruktor w stopniu 
minimum podharcmistrza i Harcerza Rzeczypospolitej oraz minimum dwóch harcerzy w stopniu 
Harcerza Rzeczypospolitej.

§ 9

1. Hufcowy powołuje rozkazem Kapitułę Harcerza Orlego działającą przy hufcu.

2. Na prośbę drużynowego lub drużynowych, Kapitułę Harcerza Orlego dla tych środowisk  może 
powołać rozkazem Hufcowy. Przewodniczący kapituły jest członkiem kapituły działającej przy 
hufcu i raz w roku składa sprawozdanie z prac kapituły przewodniczącemu kapituły działającej przy
hufcu.

3. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, brak sprawozdania, otwartych czy 
zamkniętych prób w danym roku jest podstawą do rozwiązania kapituły przez hufcowego na 
wniosek przewodniczącego kapituły działającej przy hufcu.

4. Skład kapituły Harcerza Orlego to przewodniczący kapituły - instruktor w stopniu minimum 
przewodnika i Harcerza Rzeczypospolitej oraz minimum dwóch harcerzy w stopniu Harcerza 
Orlego. 

§ 10

1. Posiedzenie kapituł Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej jest ważne przy udziale 
minimum trzech członków kapituły. Podczas każdego spotkania jest sporządzany protokół z 
przebiegu spotkania i podpisany przez uczestniczących członków kapituły.

2. Kapituły Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej opracowują jednolity sposób nadawania 
stopnia stanowiący tradycję kapituły.

3. Archiwum prób kapituł Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej obejmuje: ewidencję 
prowadzonych prób z zaznaczeniem dat otwarcia, zamknięcia i przyznania stopnia, protokoły ze 
spotkań kapituły, karty prób na stopnie, sprawozdania (raporty) z realizacji próby na stopie.   


