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Szanowna Druhno Skarbnik, 

Szanowny Druhu Skarbniku, 

 

W odpowiedzi na wątpliwości i zapytania dotyczące podstawowej składki członkowskiej w ZHP, 

postaram się nieco szerzej opisać kwestie z nią związane. 

Podstawowymi dokumentami, z których wynikają obowiązki składkowe lub które opisują 

realizację tych obowiązków są: 

- Statut ZHP, 

- Uchwała nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie podstawowej 

składki członkowskiej, 

- Uchwała nr 58/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie dodatkowej 

składki członkowskiej zadaniowej, 

- Instrukcja w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej stanowiąca załącznik do 

uchwały GK ZHP nr 123/2012 z dnia 11 października 2012 r. 

 

Obowiązek składkowy 

Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej nr 52/XXXVI obowiązek uiszczenia składki członkowskiej 

powstaje w momencie, kiedy młody człowiek staje się członkiem ZHP. Rada Naczelna ustaliła 

wysokość składki w kwocie 48 zł od osoby rocznie, co oznacza, że za każdy rok, w którym 

istniało członkostwo w ZHP, harcerz musi uiścić składkę w wysokości 48 zł. Obowiązek ten 

powstaje ze względu na członkostwo, nie ma charakteru ekwiwalentnego, członek ZHP nie płaci 

składki odpowiadającej ilości miesięcy lub kwartałów, w których był członkiem ZHP. Podział 

składki na płatności w kolejnych kwartałach jest więc jedynie kwestią techniczną, ułatwiającą 

opłacenie podstawowej składki członkowskiej. 

 

Obowiązek partycypacyjny 

Obowiązek odprowadzania należnej części składek do hufca, chorągwi i Głównej Kwatery ZHP 

jest obowiązkiem jednostek ZHP – podstawowych (np. drużyn i kręgów) oraz terenowych 

(hufców i chorągwi). Ten obowiązek, którym możemy nazwać partycypacyjnym, ma inny 

charakter niż obowiązek uiszczania podstawowej składki członkowskiej przez każdą osobę 

należącą do ZHP. Naliczenie składki w części partycypacyjnej w danym roku wynika z liczby 

członków, które te jednostki posiadały w dniu 31 grudnia roku poprzedniego, a nie jest ściśle 

związany z tym, czy konkretna osoba należała do ZHP przez cały rok, czy tylko przez jego część. 



  

Czyli np. jeżeli harcerz przyjdzie do drużyny w marcu, a odejdzie we wrześniu, to drużyna nie 

będzie musiała odprowadzać za niego składek w roku następnym. O ile oczywiście fakt odejścia 

z ZHP zostanie odpowiednio odnotowany w Ewidencji ZHP. 

 

Stąd też, z punktu widzenia drużyny najlepszą sytuacją byłoby, gdyby liczba osób wstępujących 

do drużyny przewyższała liczbę tych odchodzących. Dodatkowo, dobrym rozwiązaniem byłoby 

zbieranie składek za cały rok z góry (można tak robić z uwzględnieniem dobrowolności 

względem obowiązku kwartalnego). Pamiętajmy, że składka za rok, w którym powstaje 

członkostwo w ZHP, w 100% pozostaje w podstawowej jednostce i wynosi 48 zł bez względu na 

to, czy ktoś przyszedł do drużyny w styczniu, czy w grudniu. 

 

Na obowiązek przekazania należnej części składki do hufca, chorągwi i Głównej Kwatery  

w żaden sposób nie wpływa fakt opuszczenia ZHP w ciągu roku, nawet jeżeli harcerz zrezygnuje 

już 1 stycznia. Oczywiście często pojawia się problem - skąd wziąć pieniądze na opłacenie tej 

części, skoro harcerz już nie płaci składki? Składkę, którą drużyna odprowadza do hufca można 

pokryć z każdych środków, jakie drużyna posiada. 

 

 

Czuwaj! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


