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Uchwała nr 4/2014

Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17.11.2014 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia Ewidencji ZHP i naliczania składek członkowskich

Uchwala się co następuje: 

1. Nowa podstawowa jednostka organizacyjna zostaje wprowadzona do systemu Ewidencja
ZHP zgodnie  z  Instrukcją  w sprawie prowadzenia  i  przyznawania  dostępu do systemu
informatycznego  Ewidencja  ZHP  oraz  trybu  powoływania  administratorów
bezpieczeństwa informacji, tj. w ciągu 7 dni od momentu powołania jednostki. 

2. Podstawowa jednostka organizacyjna opłaca do hufca składki zgodnie z Uchwałą Rady
Naczelnej  w  sprawie  podstawowej  składki  członkowskiej  -  tj.  na  podstawie  systemu
Ewidencja ZHP lub na podstawie deklaracji liczebności - w przypadku kiedy na podstawie
systemu ewidencyjnego nie jest możliwe określenie liczebności. 

3. W przypadku osób, które uzyskują członkostwo ZHP w trakcie danego kwartału, pobiera się
pełną  składkę  za  kwartał,  która  w 100% pozostaje  w jednostce,  do  której  dana  osoba
uzyska przydział służbowy. 

4. W sytuacji, gdy stan w ewidencji jest mniejszy niż wymagana ilość minimalna członków to
pobierane będą składki od stanu minimalnego. W takim przypadku komenda hufca będzie
wysyłała do Komendy Chorągwi informację – deklarację o liczebności hufca. 

5. Szef  jednostki  organizacyjnej  jest  zobowiązany  do  terminowego  i  rzetelnego
aktualizowania danych w Ewidencji ZHP. 

6. Zgodnie  z  instrukcją  działania  poszczególnych  jednostek  minimalny  stan  członków  w
drużynie harcerskiej, drużynie starszoharcerskiej, drużynie wielopoziomowej  i gromadzie
zuchowej  wynosi  16  członków  (w  szczególnych  wypadkach  Komenda  Hufca  może
obniżyć tę liczbę do 12),  w drużynie wędrowniczej 9 członków, a w kręgu instruktorskim
6 instruktorów.

7. Komenda  hufca  podejmuje  decyzję  o  obniżeniu  stanu  liczebnego  drużyny  harcerskiej,
drużyny  starszoharcerskiej,  drużyny  wielopoziomowej  i  gromady  zuchowej  do  12
członków na podstawie pisemnej prośby drużynowego. Decyzja ta może zostać wydana
na okres od 3 do 12 miesięcy.

8. Każdy członek ZHP opłaca składki w jednostce do której ma przydział służbowy. Przydział
służbowy można mieć tylko do jednej  jednostki.  Instruktorzy ZHP oraz osoby pełniące
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funkcję  instruktorską  mają  przydział  służbowy  do  hufca  i  tam  opłacają  składkę
członkowską. Przynależność można mieć do kilku jednostek organizacyjnych.

9. Składki  członkowskie  mogą  być  opłacane  w  hufcu  na  podstawie  wpłaty  na  KP  oraz
poprzez wpłatę na konto bankowe hufca wpisując w tytule „Składka członkowska za (dany
kwartał i rok) i nazwa jednostki organizacyjnej”. Wpłaty bankowe za członków jednostki nie
mogą być dokonywane z prywatnego konta bankowego.

10. Od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały listy uczestników wszelkich wyjazdów i imprez
harcerskich organizowanych przez komendę hufca i jednostki organizacyjne hufca (biwaki,
złazy, rajdy, turnieje, obozy, zimowiska, zloty) będą zatwierdzane w hufcu na podstawie
Ewidencji ZHP lub w szczególnych przypadkach deklaracji szefa jednostki.

11. Organizator danej imprezy harcerskiej jest zobowiązany do przedstawienia wydrukowanej
listy  z  Ewidencji  ZHP  w  celu  zweryfikowania  czy  uczestnicy  imprezy  są  wpisani  do
Ewidencji.

12. Uchwała wchodzi w życie z chwilą umieszczenia na stronie internetowej hufca.


