
DEKLARACJA SKŁADKI Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK  

Minimum składki rocznej to 48 zł, ale bardzo prosimy o wpłacanie składki 

wyższej, (preferowana to 10 zł miesięcznie czyli 120 zł rocznie). Pozwoli nam to na zakup 

niezbędnych materiałów programowych na zbiórki. Wszystkie pieniądze 

wrócą do państwa dzieci w postaci ciekawego programu, nowoczesnego 

sprzętu oraz wszelkiego rodzaju pamiątek w postaci plakietek, naszywek , 

sprawności. Ze składek finansujemy również całoroczne ubezpieczenie NW 

oraz koszt obsługi księgowej nałożoną na hufiec. 

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają 

opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. 

Każdy harcerz i zuch, aby pozostawać na liście członków ZHP, musi mieć opłacone składki. 

Składki opłacane są z "góry" za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. 

Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od miesiąca w którym przybyli do 

drużyny do końca tego roku. 

Terminy wpłat składek: 

Pełna kwota deklarowanej składki, do 30 stycznia  każdego roku roku. 

Zuchy i harcerze, którzy wstąpili w trakcie bieżącego roku opłacają składkę od miesiąca w którym przybyli do 

drużyny do końca bieżącego roku. Opłata składki na rok następny, j.w. 

Składkę można wpłacić przelewem na konto hufca z odpowiednią adnotacją lub bezpośrednio do drużynowego 

Dane do przelewu:  BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0202 1460 

 Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. JASNA 2 , 05-804 Pruszków,  

   

 Wpłacając pieniądze za składki na konto hufca prosimy o podanie następujących informacji:  

 - imię i nazwisko dziecka 

 - nazwa szczepu (SHDS)  

 - cel ( w tym przypadku: składka członkowska za rok......) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Jedna rubryka na jedno dziecko.  Jeśli w szczepie jest kilku członków z jednej rodziny każdego wpisujemy osobno 

data Imię i Nazwisko członka 
Szczepu 

Nazwa 
drużyny/gromady 

Deklaruje wpłacać 
za każdy rok pobytu 
dziecka w drużynie 
/gromadzie 

Podpis osoby 
deklarującej 

  
 
 
 

  
…………….zł 
w przeliczeniu 
miesięcznie………….zł 

 

  
 
 
 

  
…………….zł 
w przeliczeniu 
miesięcznie………….zł 

 

  
 
 
 

  
…………….zł 
w przeliczeniu 
miesięcznie………….zł 

 

 

 

http://www.iso.cp9.vpsi.pl/62pdhiz/dla%20harcerzy.htm?id=9
http://www.iso.cp9.vpsi.pl/62pdhiz/dla%20harcerzy.htm?id=9

