
 
 

 

Uchwała nr 22/IV Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP  
z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie procedur ustalania w chorągwi wysokości  
podstawowej składki członkowskiej oraz udzielania ulg 

 
 
 
Na podstawie § 59 ust. 3 Statutu ZHP, w związku z przepisami uchwalonymi przez 
Radę Naczelną ZHP w zakresie podstawowej składki członkowskiej, Rada Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP uchwala, co następuje: 
 
I. PROCEDURA USTALANIA W CHORĄGWI WYSOKOŚCI SKŁADKI 
 

1. Komenda Chorągwi w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok 
obowiązywania składki ustala proponowaną wysokość jej części chorągwia-
nej. 

2. Komenda Chorągwi w terminie do dnia 31 sierpnia: 
a) konsultuje proponowaną wysokość składki z komendantami hufców, 
b) przedstawia proponowaną wysokość składki Komisji Rewizyjnej Chorągwi, 
c) podejmuje uchwałę w sprawie wniosku do Rady Chorągwi, 
d) przedkłada Radzie Chorągwi uchwałę wraz z pisemną informacją z kon-

sultacji z komendantami hufców oraz pisemną opinią Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi. 

3. Rada Chorągwi w terminie do 15 września podejmuje uchwałę w sprawie 
wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie wysokości składki. 

4. Przewodniczący Rady Chorągwi w terminie do 30 września przekazuje 
uchwałę do Rady Naczelnej ZHP. 

 
II. PROCEDURA UDZIELANIA ULGI W SKŁADCE 
 

5. Komenda hufca może złożyć do Rady Chorągwi wniosek o udzielenie na okre-
ślony czas ulgi, w części chorągwianej składki należnej hufcowi i podstawo-
wej jednostce organizacyjnej, zwany dalej wnioskiem. 

6. Wniosek sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik do uchwały. 
Jego skan przesyła się za pośrednictwem Biura Chorągwi w terminie 14 dni 
od podjęcia przez Radę Naczelną ZHP uchwały określającej wysokość skład-
ki. Oryginał wniosku przechowuje się w dokumentacji hufca. 

7. Występowanie w danym hufcu ujemnego salda księgowego w zakresie pod-
stawowych składek członkowskich, może być negatywną przesłanką przy roz-
patrywaniu wniosku. 

8. Rada Chorągwi w terminie do 31 grudnia podejmuje uchwałę w sprawie 
udzielenia ulgi.  



9. Tryb udzielania ulgi w sytuacjach nadzwyczajnych określają odrębne przepi-
sy. 

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

10. Traci moc uchwała nr 31/III Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 21 lip-
ca 2018 r. w sprawie procedury ustalania w chorągwi wysokości podstawowej 
składki członkowskiej oraz uchwała nr 32/III Rady Chorągwi Wielkopolskiej 
ZHP z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie procedury składania wniosków o udzie-
lenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej. 

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

 
hm. Rafał M. Socha 

 
  



Załącznik do uchwały nr 22/IV Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP  
z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

pieczęć hufca  miejscowość, data 
 
       

Rada Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP 

 
W związku z przepisami uchwalonymi przez Radę Naczelną ZHP w zakresie podsta-
wowej składki członkowskiej, 
Komenda Hufca ZHP  

składa wniosek o udzielenie ulgi w części chorągwianej składki należnej hufcowi 
i podstawowej jednostce organizacyjnej, 
na okres roku. 

 

1. Wysokość składki określona przez Radę Naczelną ZHP zł 

2. Wnioskowana kwota ulgi zł 

3. Wysokość składki w przypadku udzielenia ulgi przez Radę Chorągwi  zł 

 
Uzasadnienie, wskazujące inne źródła finansowania działalności hufca i podległych 
mu podstawowych jednostek organizacyjnych, zastępujących tę część chorągwianej 
składki, której dotyczy ulga: 

 
 
 
 

 
Informacja, czy w hufcu występuje ujemne saldo księgowe w zakresie podstawo-
wych składek członkowskich: 

 
 
 
 

 
Czuwaj! 

 
 
 
 
 

podpisy członków komendy hufca 
(co najmniej podpisy i pieczątki komendanta i skarbnika) 



 
 


