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ZASADY POWOŁYWANIA KAPITUŁ STOPNIA HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ W MAZOWIECKIEJ
CHORĄGWI HARCERZY:
•

Niniejsze wytyczne służą jako zasady powoływania kapituł
Rzeczypospolitej w jednostkach Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

•

Kapitułę stopnia Harcerza Rzeczypospolitej (dalej: Kapitułę) może być powołana przy
jednostce, lub przy kilku jednostkach które są w stanie zapewnić jej regulaminowy
skład.
Kapituła musi liczyć minimum 3 Harcerzy Rzeczypospolitej w tym przewodniczącego w
stopniu podharcmistrza.
Kapituła prowadzi próby dla harcerzy danej jednostki/ jednostek, z tym, że mogą w niej
zdobywać stopnie harcerze innych jednostek pod warunkiem powiadomienia o tym
fakcie swojego drużynowego i po przedstawieniu kapitule jego opinii.
Kapituła HR może prowadzić próby na stopień Harcerza Orlego dla harcerzy z jednostek
przy których działa.
Kapituła jest powoływana i rozwiązywana rozkazem Komendanta Chorągwi, wraz z
wyznaczeniem przewodniczącego Kapituły i zatwierdzeniem jej pierwszego składu.
Zmiany składu Kapituły dokonuje komendant jednostki przy której działa Kapituła, po
konsultacji z jej przewodniczącym W przypadku kapituły działającej przy kilku
jednostkach zmiany dokonuje komendant jednostki nadrzędnej na wniosek ich
komendantów.
Wnioski dotyczące powoływania, zmiany przewodniczącego, rozwiązania Kapituł HR są
rozpatrywane przez Komendanta Chorągwi.
W razie wątpliwości, decyzję w sprawie interpretacji zasad podejmuje Komendant
Chorągwi.
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Zalecenia:
• Zaleca się, aby w pracę Kapituły HO i HR byli włączani harcerze/ instruktorzy w wieku
akademickim – by jej wychowawcze oddziaływanie było rozszerzone ze zdobywających
stopień na całe środowisko przy którym ona działa.
• Zaleca się aby nowotworzone Kapituły, przed planowanym rozpoczęciem pracy,
wydelegowały jednego z członków do chorągwianej Kapituły w celu zdobycia wiedzy i
doświadczenia.
Zapisy przejściowe:

•

Próby otwarte aktualnie otwarte w Kapitule istniejącej w kadencji 2010-2012 lub
wcześniej mogą być kontynuowane w ramach prac tej Kapituły działającej przy MChH-y,
lub przeniesione do innej nowopowstałej Kapituły HR (po konsultacji z sekretarzem i
szefem Kapituły przy MChH-y).
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* Oryginały dokumentów są do wglądu w siedzibie chorągwi, przy ul. Ursynowskiej 36/38,
w godzinach pracy biura Okręgu Mazowieckiego.

