Uchwała Nr 11/III/2017
Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości
części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym w 2018 r.

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 2018 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Konieczność zwiększenia poziomu finansowania organizacji na poziomie hufca
i chorągwi została dostrzeżona przez społeczność Chorągwi Stołecznej ZHP już kilka
lat temu. Pierwsze opłaty wnoszone z tytułu kosztów obsługi HALiZ zostały
wprowadzone w Chorągwi w 2013 r., a od 2014 r. funkcjonują różne wersje opłat
śródrocznych przeznaczonych na funkcjonowanie Chorągwi.
Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP, uchwałą nr 6 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie
maksymalnych obciążeń finansowych nakładanych na hufce w latach 2015-2018,
zdecydował, że maksymalna kwota obciążeń finansowych nakładanych na hufce,
a niezwiązanych z finansowaniem konkretnego działania, może wynieść w latach
2015-2018 500.000 zł rocznie.
Wypracowane w Chorągwi Stołecznej ZHP mechanizmy konsultacji spraw
finansowych pozwoliły sprawnie uruchomić proces wdrażania uchwały Rady
Naczelnej ZHP nr 47/XXXVIII z dnia 4 grudnia 2016 r., koordynacji którego podjęła
się Rada Chorągwi.
W ramach prowadzonych konsultacji ze społecznością Chorągwi członkowie Rady
Chorągwi dwukrotnie byli obecni na organizowanych przez Komendę Chorągwi
odprawach komendantów hufców, podczas których została omówiona treść uchwały
Rady Naczelnej ZHP nr 47/XXXVIII z dnia 4 grudnia 2016 r., a także zostały
przedstawione wstępne stanowiska hufców w sprawie proponowanej wysokości
składki członkowskiej i jej alokacji.
Z inicjatywy Rady Chorągwi w marcu br. odbyły się cztery spotkania w rejonach
hufców (15.03.2017 r. hufce: Warszawa-Centrum, Warszawa-Mokotów, WarszawaUrsynów, Piaseczno, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki; 20.03.2017 r. hufce: Nowy
Dwór Mazowiecki, Legionowo, Wołomin, Ząbki Warszawa-Praga-Północ, WarszawaŻoliborz; 21.03.2017 r. hufce: Celestynów, Garwolin, Otwock, Sulejówek, Tłuszcz,
Zielonka, Warszawa-Praga-Południe, Warszawa-Wawer; 24.03.2017 r. hufce: Błonie,
Pruszków, Piastów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Ursus, Warszawa-Wola). Głównym
adresatem spotkań byli drużynowi oraz kadra hufców. We wszystkich spotkaniach,
oprócz przedstawiciela Rady Chorągwi, brał udział skarbnik Chorągwi, który omawiał
strukturę przychodów i kosztów Chorągwi za lata 2015-2016 oraz odpowiadał
na pytania zgromadzonej kadry. We wszystkich czterech spotkaniach wzięło łącznie

udział ponad 100 osób z 19 hufców. W trakcie spotkań przedstawiciele hufców
prezentowali

stanowiska

swoich

środowisk

dotyczące

wysokości

składki

przypadającej poszczególnym szczeblom struktury.
Po zakończeniu konsultacji przeprowadzonych w rejonach hufców, Komenda
Chorągwi wystąpiła do Rady z wnioskiem z dnia 28.03.2017 r. dotyczącym wysokości
i alokacji składki członkowskiej, w którym zaproponowała składkę w wysokości 12 zł
miesięcznie, w następującym podziale: 2 zł dla Głównej Kwatery ZHP, 5 zł dla
chorągwi, 3 zł dla hufca, 2 zł dla podstawowej jednostki organizacyjnej.
Powyższa propozycja Komendy Chorągwi została pozytywnie zaopiniowana przez
Komisję Rewizyjną Chorągwi Stołecznej ZHP.
Odnosząc się do wyników konsultacji z przedstawicielami hufców należy
wskazać, że przeważająca większość zaakceptowała przyznanie Chorągwi części
składki w wysokości 5 zł. Większe rozbieżności dały się zauważyć w przedmiocie
wysokości części składki przypadającej hufcom i podstawowym jednostkom
organizacyjnym, jednak i w tym przypadku ponad połowa przedstawicieli hufców
opowiedziała się za przyznaniem hufcom w części składki w wysokości 3 zł,
a podstawowej jednostce organizacyjnej – 2 zł. Biorąc pod uwagę możliwość
zastosowania w odniesieniu do poszczególnych hufców ulgi przewidzianej w ust. 11
uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 47/XXXVIII z dnia 4 grudnia 2016 r., w ocenie Rady
Chorągwi Stołecznej ZHP wysokość i podział składki zaproponowane przez Komendę
Chorągwi uwzględnia potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli hufców w trakcie
konsultacji.
W opinii Rady Chorągwi kwota pozyskiwana przez Chorągiew na bieżące
funkcjonowanie, uwzględniająca fakt pokrywania z części składki należnej Chorągwi
ubezpieczenia NNW oraz przy założeniu, że możliwy jest nawet10% spadek liczebny,
który może nastąpić w związku z podniesieniem wysokości podstawowej składki
członkowskiej, powinna być zbliżona do kwoty zbieranej w minionych latach
na podstawie uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 6 z dnia 13 grudnia 2014
r. w sprawie maksymalnych obciążeń finansowych nakładanych na hufce w latach
2015-2018.
Rada Chorągwi Stołecznej ZHP, mając na uwadze wyniki konsultacji
przeprowadzonych w rejonach hufców i podczas odpraw komendantów hufców,
biorąc pod uwagę opinię Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP, postanowiła

przyjąć wniosek komendy Chorągwi i przedstawić Radzie Naczelnej ZHP uchwałę,
o której mowa w uchwale nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016
r., w powyższym kształcie.

Przewodnicząca
Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Joanna Nurek

