Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 maja 2013 r.
w sprawie podstawowej składki członkowskiej

1. Na podstawie § 78 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa wysokość
podstawowej składki członkowskiej, zwanej dalej składką, zasady jej zbierania
i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady
i tryb udzielania ulg i zwolnień.
2. Kwartalna wysokość składki dla wszystkich członków ZHP wynosi 12 zł.
3. Z obowiązku opłacania składki zwolnione są zuchy, harcerze, harcerze starsi
i wędrownicy - członkowie podstawowych jednostek organizacyjnych
Nieprzetartego Szlaku.
4. Członkowie wpłacają składkę zgodnie z przydziałem służbowym.
5. Składkę dzieli się następująco: 20% dla podstawowej jednostki organizacyjnej,
20% dla hufca, 20% dla chorągwi, 40% dla Głównej Kwatery ZHP. W przypadku
przydziału służbowego do hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP, jednostce
tej przypada również część składki przewidziana dla niższych poziomów
struktury.
6. Składkę przeznacza się:
1) z części należnej dla hufców i chorągwi: na kształcenie, pomoc programowometodyczną dla jednostek oraz pokrycie kosztów funkcjonowania władz
hufców i chorągwi,
2) z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek
członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których
członkiem jest ZHP, pokrycie kosztów funkcjonowania władz naczelnych
ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną.
7. Składka naliczana jest kwartalnie.
8. 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.
9. Składkę przekazuje się kwartalnie w następujących terminach:
1) do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego
miesiąca kwartału,
2) do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
3) do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
4) do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.
W przypadku osób, które uzyskają członkostwo ZHP w trakcie danego kwartału,
pobiera się pełną składkę za kwartał, która w 100% pozostaje w jednostce, do
której dana osoba uzyska przydział służbowy.
10. Hufce przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy komendy chorągwi część
składki należną dla chorągwi i Głównej Kwatery ZHP. Chorągwie przekazują na

wyodrębniony rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP część składki należną
dla Głównej Kwatery ZHP.
11. Hufiec ma prawo korzystania z przekazanych do niego składek po przekazaniu
do chorągwi składek należnych za dany okres. Chorągiew ma prawo korzystania
z przekazanych do niej składek po przekazaniu do Głównej Kwatery ZHP składek
należnych za dany okres. Główna Kwatera ZHP ma prawo korzystania
z przekazanych do niej składek po opłaceniu należnych składek do organizacji
międzynarodowych. Chorągwie i Główna Kwatera ZHP w celu weryfikacji
powyższej procedury mają prawo żądać wyciągów z rachunków bankowych
jednostek.
12. Niedopełnienie procedury kolejności przekazywania składek skutkuje sankcjami
przewidzianymi w Statucie ZHP, w szczególności zastosowanie znajduje zapis
§ 45 Statutu ZHP względem właściwej komendy odpowiedzialnej za
niedopełnienie procedury wskazanej w pkt 10.
13. 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.
14. Szczegółowy tryb dokumentowania obrotu składkami w działalności finansowogospodarczej jednostek określa Główna Kwatera ZHP.
15. Traci moc uchwała nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 r.
w sprawie podstawowej składki członkowskiej.
16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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