Rada Naczelna ZHP

Uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP
z dnia 4 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej
składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień
Postanowienia ogólne i podział składki
1. Na podstawie §67 ust. 4 pkt 8 i §78 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa
zasady ustalania wysokość podstawowej składki członkowskiej, zwanej dalej
składką, zasady jej zbierania i podziału, a także zasady udzielania ulg i zwolnień.
2. Składkę tworzą:
a) część należna Głównej Kwaterze ZHP – w miesięcznej wysokości 2,00 zł,
b) część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym – w miesięcznej wysokości uchwalanej przez Radę Naczelną
ZHP dla każdej chorągwi z osobna na wniosek rady danej chorągwi.
Część składki należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym
3. Miesięczna wysokość części składki należnej chorągwiom, hufcom
i podstawowym jednostkom organizacyjnym nie może być większa niż
pięciokrotność miesięcznej wysokości składki należnej Głównej Kwaterze ZHP.
4. Wniosek rady chorągwi jest sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszej uchwały i określa proponowaną wysokość i sposób podziału części
składki pomiędzy chorągiew, hufiec i podstawową jednostkę organizacyjną.
5. Uchwała rady chorągwi w sprawie wniosku, o którym mowa w punkcie 4, jest
podejmowana do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy
obowiązywania wnioskowanej wysokości składki.
6. Rada chorągwi podejmuje uchwałę na wniosek komendy chorągwi, składany po
konsultacji z komendantami hufców i zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej
chorągwi. Uchwała jest przekazywana do Rady Naczelnej ZHP w ciągu 14 dni od jej
podjęcia.
7. W przypadku nieprzekazania przez radę chorągwi uchwały, o której mowa
w punkcie 6, Rada Naczelna ZHP nie uchwala części składki należnej chorągwi,
hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w danej chorągwi.
8. Rada Naczelna ZHP podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części
składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w
każdej z chorągwi do 30 czerwca roku poprzedzającego rok kalendarzowy
obowiązywania wnioskowanej wysokości składki.
Zasady udzielania ulg i zwolnień

9. Zwolnieni z obowiązku opłacania składki są członkowie ZHP, którzy, będąc
członkami podstawowych jednostek organizacyjnych Nieprzetartego Szlaku, są
oznaczeni w Ewidencji ZHP jako spełniający kryteria członkostwa w tych
jednostkach wskazane w „Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu
i klubu specjalnościowego”.
10. Zwolnieni z obowiązku opłacania składki są członkowie ZHP, którzy, będąc
członkami podstawowych jednostek organizacyjnych integracyjnych, są oznaczeni
w Ewidencji ZHP jako spełniający kryteria członkostwa w jednostkach
Nieprzetartego Szlaku wskazane w „Instrukcji tworzenia i działania gromady,
drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”.
11. Po określeniu przez Radę Naczelną ZHP wysokości składki na rok kalendarzowy
komenda hufca może wnioskować do rady chorągwi o udzielenie ulgi wszystkim
członkom ZHP z przydziałem służbowym do hufca i jednostek podrzędnych
w wysokości nieprzekraczającej części składki należnej hufcowi i podstawowej
jednostce organizacyjnej.
12. Wniosek komendy hufca, o którym mowa w punkcie 11, musi zawierać
uzasadnienie wskazujące źródła finansowania działalności hufca i jednostek
podrzędnych w przypadku udzielenia ulgi.
13. Rada chorągwi udziela ulgi członkom ZHP z przydziałem służbowym do hufca
i jednostek podrzędnych w wysokości nieprzekraczającej części składki należnej
hufcowi i podstawowej jednostce organizacyjnej w formie uchwały, którą rada
chorągwi podejmuje w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
kalendarzowy obowiązywania ulgi.
Zasady zbierania składki
14. Członkowie ZHP wpłacają składkę zgodnie z przydziałem służbowym.
W przypadku przydziału służbowego do hufca lub chorągwi jednostce tej przypada
również część składki przewidziana dla niższych poziomów struktury. Rada
Naczelna ZHP, na wniosek Głównej Kwatery ZHP, określa wysokość części składki,
o której mowa w punkcie 2b), wpłacaną przez członków ZHP z przydziałem
służbowym do Głównej Kwatery ZHP.
15. Część składki należnej Głównej Kwaterze ZHP przeznacza się:
a) 1,60 zł na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych
organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP,
kosztów
funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowometodyczną oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej
wszystkich członków ZHP,
b) 0,40 zł na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.
16. Część składki należną chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania podstawowych
jednostek organizacyjnych, hufców oraz chorągwi, a także opłacenia polisy
ubezpieczenia NNW obejmującej wszystkich członków ZHP z przydziałem
służbowym do chorągwi i jednostek podrzędnych zgodnie z wnioskiem rady
chorągwi, o którym mowa w punkcie 4.
17. Składka naliczana jest kwartalnie. Podstawą do naliczenia należnych składek są
informacje z Ewidencji ZHP z pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał
lub w wypadku niemożności ich uzyskania - z deklaracji liczebności hufca.
18. Składkę przekazuje się kwartalnie w następujących terminach:
a) do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
b) do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
c) do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

19. W przypadku osób, które uzyskają członkostwo ZHP w trakcie kwartału, pobiera
się pełną składkę kwartalną, która w 100% pozostaje w jednostce, do której dana
osoba uzyska przydział służbowy.
20. Hufce przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy komendy chorągwi część
składki należną chorągwi i Głównej Kwaterze ZHP. Chorągwie przekazują na
wyodrębniony rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP część składki należną
Głównej Kwaterze ZHP.
21. Niedopełnienie procedury kolejności przekazywania składek skutkuje sankcjami
przewidzianymi w Statucie ZHP, w szczególności zastosowanie znajduje zapis §45
Statutu ZHP względem właściwej komendy.
22. Szczegółowy tryb dokumentowania obrotu składkami w działalności finansowogospodarczej jednostek określa Główna Kwatera ZHP.
23. W przypadku, kiedy składka nie jest przekazywana w terminie, w stosunku do
członków oraz właściwych komendantów i skarbników stosuje się bezwarunkowo
postanowienia §27 Statutu ZHP.
Postanowienia końcowe
24. W celu skutecznego wdrożenia uchwały zobowiązuje się Główną Kwaterę ZHP
do:
a) przygotowania i przekazania w edytowalnej wersji elektronicznej do komend
chorągwi w terminie do 31 lipca 2017 r. materiału promocyjnego dla
rodziców zuchów i harcerzy, zawierającego przekaz o wychowawczej roli
harcerstwa, druk zgody rodzica na przynależność do drużyny oraz informację
o przeznaczeniu składki i terminach jej wpłaty,
b) przygotowania i przekazania w edytowalnej wersji elektronicznej do komend
chorągwi w terminie do 31 lipca 2017 r. materiału instruktażowego dla
drużynowych o przeznaczeniu składki, sposobie jej naliczania w organizacji,
o wychowaniu gospodarczym w drużynie, pracy ze składką oraz
ułatwiającego pracę z rodzicami,
c) wzmocnienia działań kształceniowych w organizacji poprzez przygotowanie
kadry kształcącej na poziomie chorągwi do przeprowadzenia szkoleń dla
instruktorów wspierających drużynowych w hufcach w zakresie pracy ze
składką w drużynie i komunikacji z rodzicami w terminie do 30 kwietnia
2017 r.
25. Rada Naczelna ZHP do dnia 30 czerwca 2017 r. określi zasady i tryb zarządzania
i wykorzystywania kapitału żelaznego.
26. Z dniem 1 października 2017 r. traci moc uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej
ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej
z późniejszymi zmianami.
27. W roku 2017 składka ustalona według zasad określonych w niniejszej uchwale
obowiązuje od 1 października 2017 r.
28. W terminie do 30 kwietnia 2017 r. rady chorągwi składają do Rady Naczelnej
ZHP wnioski w sprawie określenia wysokości części składki należnej chorągwiom,
hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym na okres od 1 października
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz na rok 2018. Rada Naczelna ZHP podejmuje
uchwały w sprawie określenia wysokości części składki należnej chorągwiom,
hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym na wspomniany okres do dnia
30 czerwca 2017 r. dla każdej z chorągwi.
29. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. w zakresie punktów 1-8.
Pozostałe zapisy uchwały wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł

Załącznik do uchwały
Wzór uchwały rady chorągwi w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie
miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym
jednostkom organizacyjnym.
Uchwała Rady Chorągwi .......... nr ........... z dnia ......................
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości
części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym
Rada Chorągwi .............., działając na podstawie punktu 2b uchwały Rady
Naczelnej ZHP nr .../XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia ... grudnia 2016 r. w
sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki
członkowskiej oraz trybu jej rozliczania a także zasad udzielania ulg i zwolnień
uchwala, co następuje:
1. Składa się wniosek do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości
części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym w Chorągwi .............. w roku ............. w kwocie
............
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dzielona będzie w sposób następujący:
a. dla podstawowej jednostki organizacyjnej - .........
b. dla hufca - ...........
c. dla chorągwi - ..........
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Proponowany model zabezpiecza w dotychczasowym stopniu Główną
Kwaterę ZHP oraz zasila dodatkowo kapitał żelazny. Natomiast każda chorągiew
uzyskuje możliwość kształtowania składki adekwatnie do swoich potrzeb i
możliwości członków.
Pojawił się kapitał żelazny, który ma być swojego rodzaju zabezpieczeniem
finansów na poziomie władz naczelnych i całego ZHP.
Szersze uzasadnienie zmian znajduje się w materiale opracowanym przez
zespól ds. finansowania ZHP.

