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Uchwała Rady Chorągwi Lubelskiej nr 5/XIV/2019 

z dnia 14 stycznia 2019 r. 

w sprawie wniosku Hufca Chełm i Hufca Ryki o ustalenie miesięcznej wysokości części 

składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym 

 

Działając na podstawie par. 59 pkt. 3 ust. 5 Statutu ZHP oraz pkt. 13 Uchwały nr 47/ 

XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, 

zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej oraz trybu jej rozliczania a także 

zasad udzielania ulg i zwolnień Rada Chorągwi Lubelskiej: 

 

1. Odstępuje od głosowania nad udzieleniem ulgi w składkach członkowskich na rok 

2019  dla Hufca Chełm. 

2. Odstępuje od głosowania nad udzieleniem ulgi w składkach członkowskich na rok 

2019  dla Hufca Ryki. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca  

Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP 

/-/ hm. Olga Gilewicz HR 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Wdniu 12 grudnia 2018r.  Rada Chorągwi Lubelskiej ZHP otrzymała wniosek od Komendy 

Hufca Chełm przesłany przez Komendę Chorągwi. Wniosek z dnia 11 grudnia 2018r. zawiera 

„Wnioski do pracy nowej Komendy Hufca z dnia 11.09.2018r.” oraz Uchwałę nr 1 Komendy 

Hufca Chełm z dnia 5 września 2018r.  

Wniosek Komendanta Hufca Ryki został skierowany do Rady Chorągwi w dniu 30 grudnia 

2018r. 

 

W dniu 19 grudnia 2018r. Przewodnicząca Rady Chorągwi skierowała do Hufców wiadomość 

e-mail następującej treści, cyt.:”  Czuwaj! w związku z pojawiającymi się pytaniami i 

informacjami, że Hufce mogą jeszcze składać  wnioski o obniżenie PSCZ: Rada Chorągwi nie 

ma podstawy prawnej do procedowania wniosków i uchwał Komend Hufców.  

Terminy i tryb przewidziany uchwałą  nr 22/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 

r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki 

członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień:  

 



1. Wniosek komendy hufca, o którym mowa w punkcie 11, musi zawierać uzasadnienie 

wskazujące źródła finansowania działalności hufca i jednostek podrzędnych w 

przypadku udzielenia ulgi. 

2. Rada Chorągwi udziela ulgi członkom ZHP z przydziałem służbowym do hufca i 

jednostek podrzędnych w wysokości nieprzekraczającej części składki należnej 

hufcowi i podstawowej jednostce organizacyjnej w formie uchwały, którą rada 

chorągwi podejmuje w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 

kalendarzowy obowiązywania ulgi. 
Jeżeli Hufca chciały wystąpić o obniżenie PSCZ powinny były przesłać do Rady Chorągwi  

uchwałę wraz z wnioskiem, tak aby Rada do 30 września mogła podjąć uchwałę.  

Nie wiem, dlaczego, informacje o możliwości złożenia wniosku do Rady są upowszechniane 

gdyby jednak wnioski trafiły do Rady w terminie przewidzianym Uchwałą RN, Rada 

poprzedniej kadencji z pewnością rozpatrzyłaby te wnioski.  

Reasumując, obecnie Rada nie ma podstawy do rozpatrywania wniosków. Jednocześnie 

informuję, że będziemy pytać RN i CKR o możliwość rozpatrzenia wniosków po upływie 

terminu przewidzianego w Uchwale RN. 

pozdrawiam 

Olga Gilewicz 

Przewodnicząca Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP” 

Członek Rady Chorągwi Druh hm. Michał Dymek przeprowadził rozeznanie w możliwości 

udzielenia ulgi po terminie wskazanym w Uchwale Rady Naczelnej. Z uzyskanych informacji 

wynika, że rada Chorągwi nie może podjąć uchwały poza terminem wskazanym w Uchwale 

Rady Naczelnej.  

 

Jak wynika z zapisów Uchwały nr 47/ XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 

r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki 

członkowskiej oraz trybu jej rozliczania a także zasad udzielania ulg i zwolnień cyt.: „ 

11. Po określeniu przez Radę Naczelną ZHP wysokości składki na rok kalendarzowy 

komenda hufca może wnioskować do rady chorągwi o udzielenie ulgi wszystkim członkom 

ZHP z przydziałem służbowym do hufca i jednostek podrzędnych  

w wysokości nieprzekraczającej części składki należnej hufcowi i podstawowej jednostce 

organizacyjnej. 

12. Wniosek komendy hufca, o którym mowa w punkcie 11, musi zawierać uzasadnienie 

wskazujące źródła finansowania działalności hufca i jednostek podrzędnych w przypadku 

udzielenia ulgi. 

13. Rada chorągwi udziela ulgi członkom ZHP z przydziałem służbowym do hufca  

i jednostek podrzędnych w wysokości nieprzekraczającej części składki należnej hufcowi i 

podstawowej jednostce organizacyjnej w formie uchwały, którą rada chorągwi podejmuje w 

terminie do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy obowiązywania ulgi.” 

 

 

 

 


