Instrukcja zbierania składek członkowskich
(Załącznik do Uchwały Naczelnictwa ZHR nr 172/6 z dnia 14 grudnia 2005r., zmieniony uchwałą
Naczelnictwa ZHR nr 217/3 z dnia 24 grudnia 2008 r.
Obowiązuje od 1.01.2009 r.)

Instrukcja zbierania składek członkowskich określa kto i na jakich zasadach w ZHR zobowiązany jest
do płacenia składek członkowskich.
§1
Składki członkowskie, zwane dalej składkami, są istotnym elementem pracy wychowawczej i jednym
ze źródeł przychodów budŜetowych jednostek organizacyjnych ZHR.
§2
1. Składki płacą wszyscy członkowie Związku, o których mowa w § 7 ust. 2 Statutu ZHR zwani
dalej członkami, z zastrzeŜeniem § 11 i § 12 niniejszej Instrukcji.
2. WyróŜnia się następujące rodzaje składek:
a) składki organizacyjne płacone przez uczestniczki i uczestników tj. zuchy, harcerki
i harcerzy, wędrowniczki i wędrowników,
b) składki harcerek i harcerzy starszych,
c) składki instruktorskie płacone przez instruktorki i instruktorów,
d) składki członków współdziałających.
§3
Wysokość składek, o których mowa w § 2 ust. 2, ustala Rada Naczelna ZHR.
§4
Składki zbierane są w następujący sposób:
1. Składki organizacyjne:
a) wpłacane są druŜynowej lub druŜynowemu,
b) druŜynowe/druŜynowi wpłacają hufcowej/hufcowemu,
c) hufcowe/hufcowi wpłacają na rachunek bankowy lub do kasy zarządu okręgu, przekazując
komendantce/komendantowi chorągwi kopię wykazu zebranych składek.
2. Składki harcerek i harcerzy starszych:
a) naleŜących do kręgów harcerstwa starszego wpłacane są do przewodniczącej/przewodniczącego kręgu,
b) nie naleŜących do kręgów wpłacane są do hufcowej/hufcowego hufca, przy którym działają,
c) przewodniczące/przewodniczący kręgów harcerstwa starszego oraz hufcowe/hufcowi
wpłacają na rachunek bankowy lub do kasy zarządu okręgu,
d) pozostają w dyspozycji zarządu okręgu.
3. Składki instruktorskie:
a) wpłacane są komendantce/komendantowi chorągwi,

b) komendantka/komendant chorągwi wpłaca na rachunek bankowy lub do kasy zarządu
okręgu,
c) pozostają w dyspozycji zarządu okręgu.
4. Składki członków współdziałających:
a) naleŜących do kół przyjaciół harcerstwa wpłacane są przewodniczącej/przewodniczącemu
koła, który przekazuje je jednostce organizacyjnej, przy której koła działa. Składki stanowią
fundusze pozostające do dyspozycji jednostki;
b) zarejestrowanych przy innej jednostce organizacyjnej wpłacane są komendantce/
komendantowi tej jednostki, a następnie są odprowadzane na rachunek bankowy lub do kasy
zarządu okręgu. Składki pozostają do dyspozycji okręgu.
5. Zarząd okręgu moŜe w formie uchwały zmienić sposób zbierania składek, przy czym nie zwalnia
to wymienionych osób z obowiązku nadzoru i odpowiedzialności za proces zbierania składek.
§5
1. Składki organizacyjne odprowadzane są przez druŜynową/druŜynowego w formie składki od
jednostki.
2. Roczną wysokość składki od jednostki oblicza się wg wzoru:

składka organizacyjna

x

liczba osób ustalona przez Radę
Naczelną dla danego rodzaju
jednostki organizacyjnej

x

12 miesięcy

3. W przypadku, gdy jednostka wykazała w spisie mniejszą liczbę członków od liczby ustalonej
przez Radę Naczelną dla danego rodzaju jednostki organizacyjnej i została przeniesiona w stan
próbny rozkazem przełoŜonego, wysokość rocznej składki od jednostki oblicza się wg wzoru:

składka organizacyjna

x

liczba osób ustalona przez
Naczelnictwo ZHR dla danego
rodzaju jednostki w stanie próbnym

x

12 miesięcy

4. W przypadku dokonania w ciągu roku zmian mających wpływ na wysokość odprowadzanej przez
jednostkę składki (przeniesienia jednostki związkowej w stan próbny lub nadania jednostce
próbnej statusu jednostki związkowej), naleŜy dokonać zgłoszenia tego faktu zarządowi okręgu.
Powoduje to korektę naleŜnej od danej jednostki kwoty składki, poczynając od nowego kwartału.
§6
1. Zobowiązania okręgów wobec Naczelnictwa ZHR z tytułu naliczenia składek organizacyjnych na
rok następny są ustalane w grudniu roku bieŜącego na podstawie spisu okręgu za rok poprzedni.
Po złoŜeniu spisu za rok bieŜący następuje korekta zobowiązań.
2. W przypadku zmiany stanu jednostek okręgu w ciągu roku, naleŜy dokonać zgłoszenia tego faktu
Naczelnictwu ZHR, co powoduje korektę naleŜnej kwoty składek organizacyjnych od danego
okręgu poczynając od nowego kwartału.
§7

1. Składki wpłacane są do jednostki nadrzędnej miesięcznie lub kwartalnie z góry do 5 dnia
miesiąca rozpoczynającego miesiąc lub kwartał.
2. Zarządy okręgów wpłacają składki organizacyjne naleŜne za dany kwartał do 10 dnia miesiąca
rozpoczynającego kwartał do kasy lub na konto Naczelnictwa ZHR.
3. Zarząd okręgu moŜe ustalić inną częstotliwość odprowadzania składek przez podległe mu
jednostki, nie zwalnia to jednak okręgu z terminowego przekazania składek organizacyjnych do
Naczelnictwa ZHR.
§8
1. W przypadku zapłacenia przez okręg naleŜnych składek organizacyjnych przed ustalonym w § 7
terminem, Naczelnictwo ZHR moŜe podjąć uchwałę o udzieleniu okręgowi bonifikaty.
2. Zarząd okręgu moŜe ustalić w formie uchwały zasady przyznawania bonifikat podległym
jednostkom za terminowe i przedterminowe płacenie składek.
§9
Składki mogą być wpłacane gotówką albo na rachunek bankowy właściwej jednostki organizacyjnej,
przy czym kaŜdorazowo naleŜy dołączyć następujące informacje:
1. w przypadku wpłaty indywidualnej:
a) imię i nazwisko osoby wpłacającej składkę,
b) okres, za jaki wpłacana jest składka.
2. w przypadku wpłaty zbiorczej:
a) nazwę jednostki wpłacającej składkę,
b) okres, za jaki wpłacana jest składka,
c) w przypadku korzystania ze zwolnienia z części płaconych składek informację o podstawie
zwolnienia.
§ 10
Ewidencjonowanie składek odbywa się:
1. wartościowo - kwoty składek ewidencjonowane i dokumentowane są na zasadach ogólnych
dotyczących ewidencji i dokumentowania wszystkich operacji finansowych w Związku.
2. merytorycznie - bieŜąca kontrola wpłacania składek:
a) w jednostkach zbierających składki od poszczególnych członków Związku prowadzi się
wykaz według następującego wzoru:
Lp. Imię i Nazwisko (nazwa miesiąca)
(nazwa miesiąca)
(nazwa miesiąca)
(suma zł)
(suma zł)
(suma zł)
b) w jednostkach zbierających składki od innych jednostek organizacyjnych Związku prowadzi
się wykaz według następującego wzoru:
Lp. Nazwa jednostki (nazwa miesiąca)
(nazwa miesiąca)
(nazwa miesiąca)
(suma zł)
(suma zł)
(suma zł)
§ 11

1. Z obowiązku wpłacania składek są zwolnione osoby posiadające godność Honorowego Członka
Współdziałającego ZHR przyznaną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Z obowiązku wpłacania składek zwolnieni są takŜe członkowie współdziałający wykonujący na
rzecz jednostki organizacyjnej lub całego Związku określone świadczenia osobiste lub rzeczowe.
Wykonanie przez członka współdziałającego świadczenia wymaga potwierdzenia odpowiedniej
władzy Związku.
§ 12
1. MoŜna zwolnić członka Związku z obowiązku wpłacania całości lub części składek w przypadku
trudnej sytuacji materialnej, przy czym zwolnienie to jest udzielane na czas określony, nie
dłuŜszy niŜ jeden rok.
2. Zwolnienia ze składek, dokonuje zarząd okręgu na wniosek:
a) druŜynowej/druŜynowego (w przypadku składek od uczestniczek i uczestników),
b) przewodniczącej/przewodniczącego kręgu harcerstwa starszego (w przypadku harcerek i
harcerzy starszych działających w kręgu),
c) hufcowej/hufcowego (w przypadku harcerek i harcerzy starszych nie działających w kręgu),
d) komendantki/komendanta chorągwi (w przypadku instruktorek i instruktorów),
e) Zarządu KPH lub odpowiednio komendanta jednostki organizacyjnej (w przypadku
członków współdziałających).
3. Zarząd okręgu moŜe podjąć uchwałę o pozostawieniu części zbieranych składek w jednostkach,
w których składki są zbierane, co nie zwalnia go z obowiązku przekazania do Naczelnictwa kwot
wynikających z ustalonej obowiązkowej wysokości.
4. Zarząd okręgu moŜe podjąć decyzję o obniŜeniu wysokości składek zbieranych na swoim terenie,
co nie zwalnia go z obowiązku przekazania do Naczelnictwa kwot wynikających z ustalonej
obowiązkowej wysokości.
§ 13
1. Co najmniej raz w kaŜdym roku obrachunkowym, władze poszczególnych szczebli powinny
dokonać kontroli systematyczności płacenia składek i w przypadku raŜącego zaniedbania
stosowania zasad wynikających z niniejszego regulaminu wyciągać przewidziane Statutem ZHR
i regulaminami wewnętrznymi konsekwencje.
2. Zapewnienie wychowawczego oddziaływania składki jest obowiązkiem wszystkich struktur
organizacyjnych ZHR.

