Uchwała Nr 17/III/2018
Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości
części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym na rok 2019

Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie punktu 2b uchwały Rady
Naczelnej ZHP nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 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. Rada Chorągwi Stołecznej ZHP wnioskuje do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie
miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym
jednostkom organizacyjnym w Chorągwi Stołecznej ZHP w 2019 r. w kwocie 10 zł.
2. Kwota, o której mowa w pkt 1 dzielona będzie w sposób następujący:
a) dla podstawowej jednostki organizacyjnej – 2 zł,
b) dla hufca – 3 zł,
c) dla chorągwi – 5 zł.
3. Rada Chorągwi obliguje Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP do podjęcia działań
zmierzających do zmniejszenia wysokości składki członkowskiej należnej chorągwi
począwszy od 2020 r.
4. Rada Chorągwi rekomenduje, począwszy od 2020 r., zwiększenie wysokości składki
członkowskiej należnej hufcom w celu zapewnienia środków na poprawę ich
działalności bieżącej, szczególnie programowej, kształceniowej i sprzętowej.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 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, rady chorągwi po raz drugi w historii stanęły przed koniecznością
podjęcia decyzji dot. wysokości podstawowej składki członkowskiej. O ile decyzje
podejmowane w 2017 r. dotyczyły zasadniczej zmiany wysokości składki, sposobu jej
ustalania oraz alokacji, zasadnym było, aby pozostawić komendom, radom
i pozostałym władzom odpowiednią ilość czasu na podjęcie decyzji. Rada Chorągwi
Stołecznej ZHP wykorzystała ten czas na przeprowadzenie szerokich konsultacji
w hufcach, a po przyjęciu wniosku Rady przez Radę Naczelną ZHP komendy hufców
miały zagwarantowaną odpowiednią ilość czasu na podjęcie decyzji o wystąpieniu
o ewentualne ulgi.
Nowy system składkowy zaczął funkcjonować od 1.10.2017 r., czyli niewiele ponad
6 miesięcy temu. Oznacza to, że mniej czasu minęło od jego wprowadzenia niż minie
do momentu wejścia w życie decyzji podejmowanych obecnie przez rady chorągwi
(zmiana od 1.01.2019 r.). W ocenie Rady Chorągwi Stołecznej ZHP tak wczesne
podejmowanie decyzji o wysokości składek na kolejny rok jest nie optymalne
z punktu widzenia rady, gdyż minęło bardzo mało czasu od początku funkcjonowania
nowego systemu, jak również nie są jeszcze dostępne wszystkie sprawozdania
finansowe chorągwi za poprzedni rok, które pozwoliłyby na podjęcie decyzji
o wysokości składki na podstawie aktualnych danych. Ważne dane spłyną również
po tegorocznej akcji letniej, w trakcie której chorągiew po raz pierwszy nie będzie
pobierać kosztów pośrednich za obsługę HAL.
Po przyjęciu przez Radę Naczelną ZHP uchwały o wysokości składki w poszczególnych
chorągwiach, komendy hufców mogły wnioskować do Rady Chorągwi o udzielenie ulgi
w wysokości składki, nieprzekraczającej kwoty należnej hufcowi i podstawowej
jednostce organizacyjnej. W Chorągwi Stołecznej ZHP z tej możliwości skorzystało
tylko 6 hufców. Jednocześnie z informacji przekazanych przez Skarbnika Chorągwi
wynika, że wszystkie hufce płacą na bieżąco swoje zobowiązania składkowe, choć
nie wszystkie w terminie.
Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących wysokości podstawowej składki
członkowskiej dwie grupy członków zgłosiły do Rady Chorągwi swoje uwagi – byli
to seniorzy oraz instruktorzy pochodzący z rodzin, gdzie kilka osób jest członkami
ZHP, przez co składki stanowią duże obciążenia dla domowych budżetów. Te dwie

grupy najbardziej odczuły zwiększenie wysokości składki. Ze względu na brak
odpowiednich przepisów w uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 47/XXXVIII, Rada
Chorągwi nie mogła podjąć żadnych decyzji przyznających tym osobom ulgi,
a jedynie zasygnalizować Radzie Naczelnej ZHP problem. Rada Naczelna
zdecydowała jednak, że nie będzie zmieniać treści ww. uchwały i przyznawać
dodatkowych ulg i zwolnień członkom.
Z danych dostępnych w systemie Ewidencja ZHP wynika, że na dzień 1.04.2018 r.
liczebność Chorągwi Stołecznej ZHP wynosiła 11.960 osób i była o 741 osób (ok. 6%)
niższa niż w dniu 1.04.2017 r. W analogicznym okresie w całym ZHP spadek wyniósł
3.234 osób (ok. 3%), przy czym spadek w okresie październik 2017 r. – kwiecień
2018 r. wyniósł w Chorągwi Stołecznej ZHP 397 os. (-3%), a w ZHP odnotowano wzrost
o 682 os. (+0,6%). Należy zaznaczyć, że w czasie konsultacji prowadzonych na wiosnę
2017 r. Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP zakładała nawet 10% spadek liczebności,
więc nie spełniły się czarne scenariusze dotyczące liczebności organizacji.
W I kwartale 2018 r. Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP sfinalizowała sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zaruskiego
6 w Warszawie. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze mają zostać zainwestowane
zgodnie z założeniami Planu naprawczego Chorągwi, przyjętego w 2017 r. Plan ten
zakłada m.in. inwestycje w ośrodek w Starej Dąbrowie oraz powołanie spółki
„Podrukowane”, zajmującej się poligrafią. Oba projekty są w początkowej fazie
rozwoju i wymagają dużych nakładów finansowych, zanim zaczną przynosić dochody
i realnie zasilać budżet Chorągwi. W ocenie Rady Chorągwi pieniądze uzyskane ze
sprzedaży majątku powinny być cały czas inwestowane, a nie przeznaczane
na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem chorągwi.
Mając na uwadze powyższe fakty, Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, działając
na wniosek Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 26.04.2018 r., znak:
101/2018/W, postanowiła przychylić się do ww. wniosku i wnioskować do Rady
Naczelnej ZHP o ustalenie składki dla chorągwi na tegorocznym poziomie, tj. 10 zł,
z podziałem 5 zł dla chorągwi, 3 zł dla hufca i 2 zł dla pjo.
Jednocześnie Rada, mając na uwadze znaczącą poprawę sytuacji finansowej
Chorągwi, obliguje Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP do podjęcia działań
zmierzających do zmniejszenia wysokości składki członkowskiej należnej Chorągwi
począwszy od 2020 r. Dodatkowo Rada rekomenduje, aby począwszy od 2020 r.,
kwota stanowiąca zmniejszenie składki należnej Chorągwi zwiększyła wysokość
składki członkowskiej należnej hufcom. Zapewnienie dodatkowych środków dla

hufców powinno zostać przez nie przeznaczone na poprawę ich działalności
programowej, kształceniowej oraz sytuacji sprzętowo-lokalowej.
Przewodnicząca
Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Joanna Nurek

