
  
 Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie 

 Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga 

 
 

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie   Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga 
Ul.: Naugarduko 76, LT – 03202, Wilno, Litwa   Naugarduko g. 76, LT-03202, Vilnius, Lietuva 

NIP: 190678197      Įmonės kodas: 190678197 

Zatwierdzony 

Rozkazem L13/2016 

Naczelnika OH-rzy ZHPnL 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

Projekt Regulaminu wędrowników 

Organizacji Harcerzy ZHPnL 
§ 1 

Wędrownikami w Organizacji Harcerzy ZHPnL nazywa się tych, którzy swą harcerską drogę 

dookreślają przez pracę metodą wędrowniczą. 

§ 2 

Symbolem przynależenia harcerza do pionu wędrowniczego Organizacji Harcerzy ZHPnL jest 

naramiennik wędrowniczy. 

§ 3 

Naramiennik wędrowniczy wyraża treść i cel pracy wędrownika: 

 Watra, to znak życia harcerskiego na wędrówce i na obozie; 

 Serce ogniska, to sam człowiek; 

 Ułożona jest w gwiazdę sposobem skautowym, na długotrwałe palenie; 

 Trzy polana koloru brązowego symbolizują trzy punkty pracy wędrowniczej: służbę, 

pracę nad sobą i szukanie miejsca w społeczeństwie; 

 Z watry strzelają w niebo trzy płomienie koloru ciemnożółtego z pomarańczowym 

językiem pośrodku, symbolizujące: najmniejszy – siłę ciała, średni – siłę umysłu, 

największy – siłę ducha; 

 Zielone tło przypomina, że to wszystko realizuje się na tle harcerskiego trybu życia, w 

wędrówce przez świat. 

§ 4 

Naramiennik wędrowniczy noszony jest na lewym ramieniu. 

§ 5 

Koniecznym warunkiem przyznania naramiennika wędrowniczego jest uprzednie zdobycie min. 

stopnia ćwika oraz pomyślne przejście próby bezpośrednio poprzedzającej wtajemniczenie. 

§ 6 

W Organizacji Harcerzy ZHPnL przy działającej Kapitule Wędrowniczej naramienniki powinne być 

numerowane. Numeracji powinne być poddane wszystkie naramienniki nadane przed powołaniem 

Kapituły Wędrowniczej. 

§ 7 

1. Na potrzeby środowiska wędrowniczego Naczelnik może powołać Kapitułę Wędrowniczą. 

Kapituła Wędrownicza ZHPnL to zespół współodpowiedzialny za rozwój kadry wędrowniczej 

instruktorów wędrowników oraz harcerzy w wieku wędrowniczym, zespół ten jest również 

odpowiedzialny za motywowanie i wspieranie środowisk wędrowniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem kadry wędrowniczej oraz instruktorów w wieku wędrowniczym. 
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2. Kapituła realizuje swoje zadania poprzez: 

 prowadzenie prób wędrowniczych, które kończą się uroczystym wręczeniem naramiennika 

wędrowniczego; 

 praca z opiekunami prób wędrowniczych; 

 współpracę z innymi wędrowniczymi zespołami harcerskimi i instruktorskimi; 

 organizacje szkoleń, warsztatów oraz kursów dla kadry wędrowniczej oraz instruktorów w 

wieku wędrowniczym. 

3. W skład kapituły wchodzi co najmniej trzech harcerzy bądź instruktorów posiadających stopień 

co najmniej HO i mających ukończoną próbę wędrownika. 

4. Do próby w Kapitule może przystąpić osoba mająca zgodę komendanta, drużynowego lub innego 

szefa jednostki, do której osoba wnioskująca ma podstawowy przydział służbowy. Próbę 

wędrowniczą oraz próbę na stopień wędrowniczy na wniosek kapituły otwiera i zamyka oraz 

przyznaje naramiennik Naczelnik Organizacji Harcerzy. 

5. Próba ma być aktywna i zaleca się, by nie trwała więcej niż 2 lub 3 miesiące. 

6. W wypadku, gdy próbę zamyka się z wynikiem negatywnym, po raz kolejny do próby można 

przystąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach. 

7. W wypadku, gdy Naczelnik nie powołuje Kapitułę, próba odbywa się bezpośrednio w 

środowisku. Próbę zamyka i przyznaje naramiennik Naczelnik na wniosek bezpośredniego 

przełożonego kandydata. 

§ 8 

Próba poprzedzająca wtajemniczenie powinna uwzględniać typowe elementy pracy wędrowniczej: 

służbę, pracę nad sobą, szukanie miejsca w społeczeństwie. Musi być, tak opracowana, by była 

wyczynem dla kandydata, możliwym jednak do zrealizowania przez niego. 

§ 9 

Wtajemniczenie odbywa się w drużynach i środowiskach, a w uzasadnionych przypadkach 

bezpośrednio przy Głównej Kwaterze Harcerzy ZHPnL bezpośrednio po rozkazie Naczelnika o 

przyznaniu naramiennika wędrowniczego. Tryb i formę samego wtajemniczenia określa tradycja 

drużyny. 

§ 10 

Wszystkie naramienniki wędrownicze przyznane do chwili wejścia w życie niniejszego regulaminu 

zachowują swoją ważność tylko w tym wypadku jeżeli: 

 Są zgłoszone do naczelnika lub przez niego wskazanej osoby; 

 Zostały wpisane do księgi pagonów wędrowniczych. 

§ 11 

Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Naczelnik Harcerzy. 

 


