
Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce, liczącą 
ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci  
i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest 
wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków 
do ich wszechstronnego rozwoju.
ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należą-
cym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą 
i  apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszyst-
kim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy 
wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, 
takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, 
sprawiedliwość, wolność i pokój.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka,  
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju  

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Część C.
Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, wykorzystania 
wizerunku, sposobu działania ZHP oraz zobowiązanie dotyczące 
składek członkowskich.

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami), jako rodzic 
/prawny opiekun wskazanego powyżej mało- 
letniego, ze skutkiem dla tego małoletniego 
przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych 
wskazanego powyżej małoletniego jest 
Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą  
w Warszawie (00-491) przy ul. M. Konop-
nickiej 6, zwany dalej „Stowarzyszeniem”;

2) dane osobowe wskazanego powyżej 
małoletniego przetwarzane będą jedynie 
dla celów działalności statutowej prowa- 
dzonej przez Stowarzyszenie i nie będą one 
udostępnianie innym podmiotom;

3) źródłem danych osobowych dotyczą-
cych wskazanego powyżej małoletniego 
jest osoba podpisująca niniejsze oświad-
czenie;

4) istnieje prawo dostępu do podanych 
powyżej danych osobowych, a także możli-
wość ich poprawiania;

5) w przypadkach, gdy przetwarzanie 
danych osobowych wskazanego powyżej 
małoletniego będzie niezbędne dla wyko-
nania określonych prawem zadań realizo- 
wanych dla dobra publicznego, jak również 
wówczas, gdy przetwarzanie takie będzie 
niezbędne dla wypełnienia prawnie uspra- 
wiedliwionych celów administratorów danych 
albo odbiorców danych, a przetwarzanie to 
nie będzie naruszać praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 4-5 
w/w ustawy, to wówczas:

a) istnieje możliwość wniesienia pisem-
nego oraz umotywowanego zaprzestania 
przetwarzania danych osobowych z uwa-
gi na szczególna sytuację, osoby, której 
dane te dotyczą;

b) istnieje możliwość wniesienia sprzeci-
wu, gdy administrator danych zamierza 
przetwarzać dane osobowe w celach 
marketingowych lub wobec przekazywa-
nia danych osobowych innemu adminis-
tratorowi danych. 

2. Wyrażam zgodę na użycie wizerunku  
mojego dziecka do celów statutowych 
Związku Harcerstwa Polskiego i w konsek-
wencji powyższego, wyrażam zgodę na:

1) fotografowanie mojego dziecka;

2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich 
działań związanych z działalnością statu-
tową Związku Harcerstwa Polskiego, także 
tych, w których uczestniczyć będzie moje 
dziecko;

3) użycie wizerunku mojego dziecka,  
w związku z działalnością statutową pro-
wadzoną przez Związek Harcerstwa Pol-
skiego, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006,  
nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ogra-
niczeń co do czasu i ilości.

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka  
w charakterystycznych dla harcerstwa sposo- 
bach działania, w tym pracę systemem 
małych grup bez bezpośredniego nadzoru 
pełnoletnich instruktorów.

4. Jestem świadoma/świadomy*, że warun- 
kiem członkostwa w ZHP jest terminowe 
opłacanie podstawowej składki członkow- 
skiej ZHP określonej szczegółowo w odręb-
nych przepisach.
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SKŁADKA  
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W ZHP



ZGODA NA PRZYNALEŻNOŚĆ DZIECKA DO ZHP

Część A.

Ja, niżej podpisany/a  …….....……………………..........…………………..……  

legitymujący/a się dowodem osobistym numer ….………………….. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przynależność mojego  

dziecka ………………..……………………….…….. do Związku Harcerstwa  

Polskiego (Chorągiew…………………………………………………………………  

Hufiec ……………………………………………..…………….…..) i uczestnictwo 

w zbiórkach i zajęciach programowych gromady/drużyny 

…………………………………………………………………… .

Część B. 
Jednocześnie przekazuję dane dziecka, niezbędne do rejestracji 
w systemie Ewidencja ZHP oraz dane kontaktowe rodzica:

METRYCZKA DZIECKA

PESEL

IMIĘ (IMIONA)
NAZWISKO

ADRES 
(kod, miasto, ulica, 
numer mieszkania)

DANE KONTAKTOWE RODZICA

nr telefonu

e-mail

inne

...........................................................
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Część składki należnej Głównej 
Kwaterze ZHP przeznacza się: 

a) 1,60 zł na pokrycie składek 
członkowskich  
w międzynarodowych  
organizacjach skautowych, 
których członkiem jest ZHP,   
kosztów funkcjonowania  
władz naczelnych ZHP,  
kształcenie i pomoc  
programowo-metodyczną oraz 
opłacenie polisy ubezpiecze-
nia OC obejmującej wszystkich 
członków ZHP,
b) 0,40 zł na utworzenie kapitału 
żelaznego na szczeblu centralnym.

Część składki należną chorąg-
wiom, hufcom i podstawowym 
jednostkom organizacyjnym 
przeznacza się na pokrycie  
kosztów funkcjonowania  
podstawowych jednostek 
organizacyjnych, hufców  
oraz chorągwi.

W ramach składki każdy  
członek ZHP objęty jest  
ubezpieczeniem NNW. 

Dowiedz się więcej o pracy naszej jednostki:

zł dla Głównej Kwatery 

zł dla Chorągwi ZHP

zł dla Hufca ZHP 

zł dla podstawowej jednostki

Składkę należy wpłacać kwartalnie 
do 20 dnia ostatniego miesiąca 
kwartału. Osoby, które zostaną 
członkami ZHP w trakcie kwartału 
płacą pełną składkę kwartalną, która 
w 100% pozostaje w jednostce,  
do której dana osoba uzyska  
przydział służbowy. 

Dzięki dofinansowaniom,  
płacona składka zwraca się nawet 
kilkakrotnie i to w czasie  
rzeczywistym, ponieważ korzyści  
z pozyskanych pieniędzy  
odczuwa każdy członek drużyny.

Jak jeszcze finansuje się  
harcerstwo?

• poprzez 1% podatku dochodowego 
 – ZHP jest organizacją pożytku 
publicznego;
• poprzez akcje zarobkowe  
i zbiórki publiczne;
• pozyskując sponsorów;
• organizując kursy i szkolenia dla 
osób spoza organizacji;
• biorąc udział w konkursach 
grantowych;
• dodatkowa składka członkowska 
zadaniowa. 
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Składka miesięczna od IV kwartału 2017 roku 
wynosi  zł z podziałem: 

zhp
Notatka
1. Uzupełnij pola w pliku (upewnij się, że masz zainstalowane czcionki Museo 500 i Museo 700)2. Zapisz plik3. Wydrukuj ulotki w formacie A4, poziomo, dwustronnie, odbijając wg krótszej krawędzi.
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