(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

1
Funkcją instruktorska jest funkcja::
a.

drużynowego gromady zuchowej

b.

przybocznego w drużynie harcerskiej

c.

komendanta kręgu starszyzny

d.

namiestnika wędrowniczego

e.

przewodniczącego harcerskiego klubu specjalnościowego

f.

komendanta hufca

2
W każdym wypadku, funkcję
instruktorską może pełnić instruktor lub
nie-instruktor, jeśli ukończył 16 lat.
a. prawda
b. fałsz

3
Werter – instruktor – został skreślony z listy członków ZHP przez
Komendanta Hufca Alberta, z powodu niewypełniania obowiązków
członkowskich.
a.

Albert mógł to uczynić jeżeli umożliwił Werterowi złożenie
wyjaśnień.

b.

Albert mógł to uczynić po uzyskaniu zgody Lotty – Komendantki
Chorągwi.

c.

Werterowi przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 21 dni do
Komendantki Chorągwi.
Odpowiedź: a.

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: a,c,d,e,f.

4

5
Albert - Komendant Hufca – ukarał karą
nagany Wertera – drużynowego 1
Drużyny Harcerskiej. Werter może
odwołać się:

Albert - Komendant Hufca – ukarał karą nagany Wertera
– drużynowego 1 Drużyny Harcerskiej – za
niezatwierdzenie w Komendzie Hufca biwaku. Werter o
karzę dowiedział się z rozkazu Komendanta.

a.

Sąd harcerski może uchylić karę, jeżeli uzna, że Werter
nie dopuścił się naruszenia przepisów ZHP.

b.

Sąd harcerski musi uchylić karę jaką zastosował Komendant.

Odpowiedź: b.

a.
b.
c.
d.

w terminie 7 dni do Komendanta
Chorągwi
w
terminie 14 dni do Komendanta
Chorągwi
w
terminie 7 dni do właściwego sądu
harcerskiego
w
terminie 14 dni do właściwego sądu
harcerskiegod.
Odpowiedź:

6
Komisja Rewizyjna Hufca może odwoływać
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze swojego
składu. W przypadku takiego odwołania, Komisja
niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez
wybór nowego członka. Liczba osób nowo wybranych w
skład Komisji w trakcie kadencji nie może być większa
niż połowa jej liczebności określona przez zjazd. Komisja
ponownie wybiera Przewodniczącego.
a.

prawda

b.

fałsz
Odpowiedź: a.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

7
Najwyższą władzą chorągwi jest
komenda chorągwi.
a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: b.

8
Zjazd chorągwi obraduje jako zjazd
zwykły, zjazd sprawozdawczy lub zjazd
nadzwyczajny.
a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: b.

9
Zjazd nadzwyczajny chorągwi może zwołać:
a.

rada chorągwi

b.

komenda chorągwi

c.

komendant chorągwi

d.

komisja rewizyjną chorągwi

e.

Główna Kwatera ZHP z własnej inicjatywy

f.

Główna Kwatera ZHP na żądanie 1/3 komend hufców

g.

Główna Kwatera ZHP na żądanie 1/3 komendantów hufców
Odpowiedź: a,b,c,d,e,f.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

a.
b.
c.
d.
e.

10
W zjeździe chorągwi biorą udział z
głosem decydującym:
delegaci wybrani przez zjazdy hufców
członkowie komisji rewizyjnej chorągwi
członkowie sądu harcerskiego chorągwi
członkowie komendy chorągwi
komendanci hufców
Odpowiedź: a,d,e.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

11

12
Sąd harcerski chorągwi rozpatruje
sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub
decyzji władz ZHP przez m.in. członków
władz chorągwi.

Rada chorągwi:
a.

ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych

b.

przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację

c.

ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia

d.

wydaje zalecenia komendzie chorągwi

e.

sprawuje nadzór nad działalnością komendanta chorągwi

f.

decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach
lokalnych i regionalnych

g.

decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi

a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: a,b,c,f,g.

13
Rada Naczelna ZHP jest władzą
opiniodawczą ZHP.
a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: b.

14
Rada Naczelna ZHP:
a.

decyduje w sprawach systemu metodycznego

b.

powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku

c.

określa zasady zdobywania stopni instruktorskich

d.
e.

uchwala regulamin tworzenia i działania podstawowych jednostek
organizacyjnych ZHP
ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych

f.

dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP

g.

ustanawia składki członkowskie

h.

zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP na dany rok

15
Główna Kwatera ZHP jest zarządem
ZHP.
a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: a,c,e,f,g,h.

16
Naczelny Sąd Harcerski ZHP rozpatruje sprawy
naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez
członków władz naczelnych ZHP i członków władz
chorągwi oraz instruktorów z przydziałem służbowym do
Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych.
Naczelny Sąd Harcerski ZHP dokonuje wykładni Statutu
ZHP. Naczelny Sąd Harcerski ZHP liczy co najmniej 15
członków.
a.

prawda

b.

fałsz
Odpowiedź: b.

17
Składką członkowską ZHP jest
podstawowa składka członkowska oraz
dodatkowa składka zadaniowa
przeznaczona na pokrycie kosztów
udziału członka ZHP w określonym
zadaniu.
a. prawda
b. fałsz
Odpowiedź: a.

18
Osobami upoważnionymi w imieniu ZHP do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych są odpowiednio
albo komendant chorągwi albo skarbnik
chorągwi.
a.

prawda

b.

fałsz
Odpowiedź: b.

19
Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi albo Naczelnik
ZHP i Skarbnik ZHP mogą udzielać pełnomocnictw innym
osobom, mogą też wyrażać zgodę na udzielanie dalszych
pełnomocnictw przez osobę umocowaną. W każdym
wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch
upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
a.

prawda

b.

fałsz
Odpowiedź: a.

20
Projekty uchwał w sprawie zmiany
Statutu wraz z uzasadnieniem mogą
wnosić władze Naczelne ZHP, grupa co
najmniej 10 delegatów na Zjazd ZHP
lub grupa co najmniej 50 instruktorów
ZHP.
a. prawda
b. fałsz
Odpowiedź: b.

