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Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2016 Hufca ZHP Mysłowice z dnia 23.05.2016r. 
 

Regulamin organizowania i prowadzenia zbiórek ofiarności publicznej 

przez jednostki organizacyjne Hufca ZHP Mysłowice 

 

 
I  

Regulamin ten ma na celu unormowanie organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych przez jednostki 
organizacyjne Hufca ZHP Mysłowice. Wszystkie tego typu zbiórki muszą być zgodne z ustawą z dnia Ustawa z 
dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Dz.U.2014 poz.498 
 
 

II  
Zbiórki publiczne dopuszcza się w następujących formach :  

1) Zbieranie datków do puszek kwestarskich w uzasadnionych przypadkach za zgodą Komendy Hufca 
2) Wykonanie usług przez harcerzy Hufca Mysłowice 
3) Kiermasz – własnoręcznie wykonanie produktów 

 
 

III  
Aby złożyć wniosek do Komendy Hufca jednostka musi spełniać następujące warunki: 

1) ma opłacone składki członkowskie 
2) ma rozliczone wszystkie pobrane z komendy hufca zaliczki 
3) rzetelnie wywiązuje się z postanowień niniejszego regulaminu 
4) prawidłowo rozliczyła wszystkie zbiórki publiczne 

 
 

IV  
Osobą odpowiedzialna za nadzór nad organizowanymi zbiórkami ofiarności publicznej jest Skarbnik Hufca. 
 
 

V  
Środki pieniężne pozyskiwane na zbiórkach publicznych mogą być przeznaczone przez jednostkę na koszty: 
działania statutowe odpłatne jak również biwaki, kursy, zloty, udział w HALiZ i NALiZ, materiały programowe, 
części umundurowania, sprzęt biwakowy. 
 
 

VI  
W zbiórkach publicznych mogą uczestniczyć harcerze i harcerki z Hufca Mysłowice. Każdy uczestnik zbiórki 
jest zobowiązany do pracy w regulaminowym umundurowaniu zgodnym ze statutem ZHP. Harcerze i 
instruktorzy mają godnie reprezentować ZHP. 



  VII   

Procedura zatwierdzenia i przeprowadzenia zbiórki ofiarności publicznej:  
1)  Szef  jednostki organizacyjnej  hufca lub  osoba odpowiedzialna za  zbiórkę  kieruje  wniosek 

(w załączeniu) z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki ofiarności publicznej, 
w dwóch egzemplarzach na każde miejsce przeprowadzenia zbiórki ofiarności publicznej. Do pisma 
musi być dołączona zgoda właściciela terenu, na którym organizowana jest zbiórka ofiarności 
publicznej.  

2) Wniosek musi zostać złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem organizacji zbiórki 
ofiarności publicznej. W przypadku nie dochowania terminu Komendant wraz ze Skarbnikiem mogą 
podjąć negatywną decyzję co do udzielenia zgody na organizację zbiórki przez jednostkę 
organizacyjną hufca. Wniosek składany jest w Biurze Komendy Hufca ZHP Mysłowice Lub drogą  
mailową. Po pozytywnej opinii udzielana jest pisemna zgoda na przeprowadzenie zbiórki w 
następującej kolejności Skarbnik Hufca, a następnie Komendant Hufca. 

3) Na trzy dni przed planowana zbiórką należy dostarczyć: 
a) listę osób wraz ze zgodami rodziców 
b) ubezpieczenia 

4) Zbiórkę należy przeprowadzić w terminie i miejscu, na które została wydana zgoda.  
5) Po przeprowadzeniu zbiórki osoba wyznaczona przez Komendanta Hufca lub Skarbnika Hufca jest 

obecna przy przeliczaniu środków zebranych w ramach zbiórki ofiarności publicznej. Wyznaczona 
osoba w ciągu dwóch dni roboczych wpłaca pieniądze i przekazuje protokół do Skarbnika Hufca. 

6) Po otrzymaniu protokołu z przeliczenia zebranych środków Skarbnik Hufca informuje osobę 
odpowiedzialną za organizację zbiórki o ewentualnych uwagach mogących mieć wpływ na 
organizowanie zbiórek ofiarności publicznej w przyszłości przez jednostkę. 

7) Od zebranej kwoty zostanie potrącone 10 % na cele statutowe Hufca Mysłowice. 
 
 

VIII  
1) Osoba odpowiedzialna za zbiórkę jest zobowiązana do odbioru puszek kwestarskich zamkniętych i 

opieczętowanych w Komendzie Hufca, najwcześniej dzień przed planowaną zbiórką. 
2) Wszyscy uczestnicy zbiórki publicznej muszą posiadać identyfikatory zgodne z obowiązującym 

wzorem dołączonym do niniejszego regulaminu. 
 
 

IX  
1) W stosunku do jednostek organizacyjnych hufca organizujących zbiórki ofiarności publicznej 

niezgodnie z zasadami i nie przestrzegających zapisów regulaminu mogą zostać zastosowane kary w 
postaci zakazu organizowania zbiórek ofiarności publicznej.  

2) W przypadku osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zbiórki ofiarności publicznej lub szefów 
jednostek, którzy nie przestrzegają zasad zapisanych w tym regulaminie stosowane będą kary 
organizacyjne zapisane w Statucie ZHP. 

 

 

X  
Wszelki sprawy sporne związane z powyższym regulaminem, a także jego ostateczna interpretacja 
są rozstrzygane przez Komendę Hufca ZHP Mysłowice. 
 

XI  
Do regulaminu dołączone są następujące załączniki: 

1) Wniosek na organizację zbiórki ofiarności publicznej 
2) Protokół przeliczenia zebranych pieniędzy 
3) Wzór zgody rodzica 
4) Wzór identyfikatora 

 
XII  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 


