Uchwała
Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 33/III/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały 29/III/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. dotyczącej opłat
dodatkowych wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2016
na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP.
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie § 60 ust.1 i ust.2 pkt.7 Statutu
ZHP oraz Uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 6 z dnia 13 grudnia 2014 r.,
postanawia, co następuje:
1. Określić wysokość opłaty dodatkowej wnoszonej przez hufce w roku 2016 na rzecz
Chorągwi Stołecznej ZHP i hufców, z tytułu kosztów:
a. obsługi biurowej, księgowej i organizacyjnej działalności śródrocznej, a także
harcerskiej akcji letniej i zimowej hufców, w szczególności zadań związanych
z archiwizowaniem i prowadzeniem dokumentacji finansowej hufców;
b. nadzoru, kontroli oraz księgowania sprawozdawczości finansowej hufców;
c. nadzorowania i koordynowania działalności kadry instruktorskiej hufców;
d. wdrażania ogólnozwiązkowych projektów służących wewnętrznym działaniom
organizacyjnym.
2. Wysokość opłaty dodatkowej stanowi suma kwoty wynikającej z przemnożenia liczby
członków ZHP w hufcu, zobowiązanych (zgodnie z Uchwałą nr 81/XXXVI Rady
Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej)
do opłacania podstawowych składek członkowskich ZHP przez wartość 44 zł rocznie
(11 zł kwartalnie) oraz 4% wszystkich kosztów związanych z organizacją HALiZ.
3. Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP zwalnia hufce z wnoszenia dodatkowej opłaty za
seniorów posiadających przydział do hufca.
4. Naliczana kwartalna kwota opłaty dodatkowej dzielona jest w następujący sposób:
a. 3,5 zł za osobę dla hufca (zostaje w hufcu);
b. 7,5 zł za osobę dla chorągwi (przekazywana jest do chorągwi).
5. Hufce:
5.1. Zbierają opłaty, o których mowa w punkcie 4a, w terminie do 25 dnia ostatniego
miesiąca kwartału na podstawie danych z ewidencji ZHP (w przypadku nie
złożenia do Komendy Chorągwi wniosku o uchylenie punktu 4a).

5.2. Wnoszą opłaty, o których mowa w punkcie 4b w terminie do 25 dnia ostatniego
miesiąca kwartału na podstawie not wystawionych przez Chorągiew Stołeczną
ZHP.
5.3. Wpłacają 4% kosztów HALiZ przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w ramach
HALiZ na podstawie not wystawionych przez Chorągiew Stołeczną ZHP.
Ostateczne rozliczenie wysokości rzeczywistych kosztów HALiZ następuje nie
później niż w przeciągu 30 dni po podpisaniu protokołu rozliczenia HALiZ.
5.4. Obowiązek odprowadzenia 4% kosztów HALiZ obowiązuje również hufce
organizujące wypoczynek na bazach hufcowych Chorągwi Stołecznej ZHP.
5.5. Bazy hufców Chorągwi Stołecznej ZHP zobowiązane są do odprowadzenia 4 % od
kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wypoczynku
naliczane na koniec każdego miesiąca obrachunkowego.
5.6. W przypadku opisanym w podpunkcie d. hufiec otrzymuje zwrot nadpłaty 4% po
uzyskaniu kwoty należnej od bazy organizującej dany wypoczynek.
5.7. Obowiązek odprowadzenia 4 % kosztów nie dotyczy form wypoczynku trwających
poniżej 6 dni.
6. Komenda Hufca do 1 dnia ostatniego miesiąca kwartału może zawnioskować do
Komendy Chorągwi o uchylenie względem hufca punktu 4a. niniejszej uchwały.
W przypadku uchylenia punktu 4a komenda hufca odprowadza tylko kwotę wynikająca
z punktu 4 b.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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