1 czerwca br. wesz³a w ¿ycie nowa „Instrukcja finansowa dru¿yny”, która stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
GK ZHP nr 163/2005 z dnia 20.04.2005 r. Z obserwacji redakcyjnych wynika, ¿e œwiadomoœæ jej istnienia jest
niewielka. Dlatego dodajemy j¹ do bie¿¹cego numeru „Czuwaj” – wszak jest to instrukcja dotycz¹ca ka¿dej
gromady czy dru¿yny! Zamieszczamy poni¿ej zasadnicz¹ czêœæ instrukcji, tj. bez za³¹czników.

INSTRUKCJA FINANSOWA DRU¯YNY
I. Zasady ogólne
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Niniejsza instrukcja okreœla sposób prowadzenia
dzia³alnoœci finansowej w dru¿ynie.
Niniejsz¹ instrukcjê stosuje siê odpowiednio do
wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP (gromad zuchowych, dru¿yn harcerskich,
dru¿yn starszoharcerskich, dru¿yn wêdrowniczych,
krêgów instruktorskich, krêgów starszyzny harcerskiej, krêgów seniorów oraz innych jednostek funkcjonuj¹cych na zasadach dru¿yny lub krêgu), jak
równie¿ szczepów, zwi¹zków dru¿yn i ruchów programowo-metodycznych. U¿ywane w niniejszej instrukcji terminy: dru¿yna, dru¿ynowy, rada dru¿yny
nale¿y wówczas zast¹piæ odpowiednio przez: szczep
(kr¹g), szczepowy (przewodnicz¹cy/komendant krêgu), komenda szczepu (krêgu) itp. W dru¿ynach nie
posiadaj¹cych rady dru¿yny funkcjê rady – w zakresie objêtym niniejsz¹ instrukcj¹ – przejmuje 3-osobowa komisja wyznaczona przez dru¿ynowego.
Oprócz ustaleñ niniejszej instrukcji prowadzenie dzia³alnoœci finansowej przez dru¿yny wymaga stosowania przepisów wynikaj¹cych z „Zasad dzia³alnoœci finansowo-gospodarczej ZHP” (uchwa³a GK ZHP 64/2003
z dnia 5.06.2003 r. ze zmianami z dnia 19.02.2004 r.).
Dzia³alnoœci¹ finansow¹ w dru¿ynie okreœla siê:
4.1. gromadzenie œrodków finansowych na realizacjê celów statutowych,
4.2. pozyskiwanie sprzêtu obozowego, œwietlicowego itp. oraz w³aœciwe jego przechowywanie i konserwacjê,
4.3. prowadzenie dokumentacji odzwierciedlaj¹cej
dzia³alnoœæ finansow¹,
4.4. rozliczanie wszystkich œrodków zgromadzonych
przez dru¿ynê.
Na dokumentacjê finansow¹ dru¿yny sk³ada siê:
5.1. dokumentacja finansowa
·
ksi¹¿ka finansowa,
·
plan finansowy dru¿yny,
·
teczka z dowodami Ÿród³owymi
·
kwitariusz przychodowy KP,
·
sprawozdanie finansowe dru¿yny.
5.2. dokumentacja gospodarcza
·
rejestr drobnego sprzêtu (do 50 z³),
·
protoko³y przejêcia sprzêtu w zarz¹d,
·
protoko³y kasacyjne drobnego sprzêtu,
·
protoko³y zniszczenia drobnego sprzêtu,
·
protoko³y kradzie¿y.
Ka¿da dru¿yna, która zbiera sk³adki lub osi¹ga dochody, musi prowadziæ dokumentacjê finansow¹
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Wszystkie operacje przychodu i rozchodu œrodków
zwi¹zanych z organizacj¹ HAL (obozy, kolonie, zimowiska) odbywaj¹ siê na szczeblu komendy hufca.
8. Odpowiedzialnoœæ maj¹tkowa i prawna
8.1. Za powierzony maj¹tek, prawid³owe prowadzenie
gospodarki maj¹tkowej oraz wymagan¹ dokumentacjê odpowiedzialnoœæ maj¹tkow¹ i prawn¹
ponosi dru¿ynowy, a w przypadku, gdy jest nim
osoba niepe³noletnia, pe³noletni opiekun dru¿yny
wyznaczony przez komendanta hufca.
8.2. Sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ finansow¹
i prowadzeniem dokumentacji finansowej dru¿yny mog¹ byæ powierzone przez dru¿ynowego
innej pe³noletniej osobie, która siê do tego pisemnie zobowi¹¿e.
9. Nadzór i kontrola
Kontrolê funkcjonaln¹ nad prawid³owoœci¹ dzia³alnoœci finansowo-gospodarczej sprawuj¹ komendy hufców. Kontrolê instytucjonaln¹ sprawuj¹ komisje rewizyjne ZHP.

A. DZIA£ALNOŒÆ FINANSOWA
II. Planowanie dzia³alnoœci finansowej
1.
2.
3.
4.

5.

Dzia³alnoœæ finansowa powinna byæ planowana, a jej
wykonanie kontrolowane.
Plan finansowy dru¿yny sporz¹dza siê na podstawie zamierzeñ zawartych w planie pracy dru¿yny.
Plan finansowy dru¿yny zawiera przewidywane wp³ywy i wydatki dru¿yny w roku kalendarzowym.
Plan finansowy zatwierdza rada dru¿yny. Jeden egzemplarz planu finansowego sk³adany jest w komendzie hufca w terminie okreœlonym przez komendê
hufca.
Na fundusze dru¿yny sk³adaj¹ siê:
5.1. sk³adki cz³onkowskie,
5.2. odp³atnoœci za udzia³ w rajdach, zlotach, biwakach,
5.3. dochody z ofiarnoœci publicznej (np. darowizny,
wp³aty z 1%),
5.4. wp³ywy z prowadzonej przez dru¿ynê dzia³alnoœci zarobkowej (na któr¹ nale¿y uzyskaæ zgodê
komendanta i skarbnika chor¹gwi lub upowa¿nione przez nich osoby),
5.5. dotacje i inne œrodki przekazywane na prowadzenie zadañ i akcji zleconych przez organy publiczne (administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego) oraz podmioty gospodarcze,
5.6. naliczone œrodki na odtworzenie sprzêtu.

dodatek do numer 9/2005 „Czuwaj”

Œrodki finansowe pochodz¹ce z wy¿ej wymienionych
Ÿróde³, z wy³¹czeniem czêœci sk³adek cz³onkowskich,
pozostaj¹ w dyspozycji jednostki, która je uzyska³a
i powinny byæ przeznaczone na jej dzia³alnoœæ statutow¹.

3.

III. Rozliczanie dzia³alnoœci finansowej
1.

2.

3.

4.

Sprawozdanie finansowe nale¿y sporz¹dziæ na koniec okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdanie finansowe dru¿yny zawiera rzeczywiste wp³ywy i poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym. Suma ogólna wydatków nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ suma wp³ywów (saldo nie mo¿e byæ ujemne,
niewykorzystane œrodki przechodz¹ na nastêpny
okres).
Sprawozdanie finansowe zatwierdza rada dru¿yny.
Jeden egzemplarz sprawozdania wraz z ksi¹¿k¹ finansow¹ i dowodami Ÿród³owymi sk³adany jest w komendzie hufca w terminie okreœlonym przez komendê hufca.
Na wydatki dru¿yny sk³adaj¹ siê:
4.1. zakup sprzêtu,
4.2. zakup materia³ów,
4.3. op³aty komunalne (w tym energia i gaz),
4.4. wydatki transportowe,
4.5. zakup artyku³ów ¿ywnoœciowych,
4.6. wynagrodzenia,
4.7. pozosta³e wydatki.

Dochody z ofiarnoœci publicznej
Na dochody z ofiarnoœci publicznej sk³adaj¹ siê:
3.1. wp³aty z odpisu podatkowego 1%,
3.2. darowizny – musz¹ wp³yn¹æ na konto macierzystej komendy hufca. Darowizna dla dru¿yny
musi byæ przyjêta przez komendanta i skarbnika hufca. Istnieje równie¿ koniecznoœæ sporz¹dzenia „umowy darowizny”,
3.3. zbiórki z ofiarnoœci publicznej – np. za pakowanie towarów w sklepach (na koniec zbiórki nale¿y sporz¹dziæ protokó³ komisyjnego przeliczenia pieniêdzy),
3.4. drobne wp³aty gotówkowe na dzia³alnoœæ statutow¹ przyjmowane na KP.

4.

Wp³ywy z dzia³alnoœci zarobkowej
Jednostki organizacyjne mog¹ za zgod¹ komendanta
i skarbnika chor¹gwi (lub osoby przez nich upowa¿nione)
prowadziæ dzia³alnoœæ zarobkow¹ z zastrze¿eniem, ¿e dochód z tej dzia³alnoœci s³u¿y realizacji celów statutowych i nie
mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy cz³onków organizacji (na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Szczegó³owe rozliczenie dzia³alnoœci zarobkowej
dru¿yny okreœla komenda chor¹gwi. Dzia³alnoœci¹ zarobkow¹ jest miêdzy innymi: akcja „znicz”, prowadzenie pola
namiotowego przy obozie, odp³atne œwiadczenie us³ug przy
ró¿nego rodzaju uroczystoœciach, rocznicach, koncertach,
sprzeda¿ przy takich okazjach wydawnictw, napojów, znaczków okolicznoœciowych itp. Dzia³alnoœæ zarobkowa wymaga fakturowania wp³ywów i naliczania podatku VAT zgodnie z przepisami „Ustawa o VAT” oraz terminowych rozliczeñ.
5.

IV. Fundusze dru¿yn
1.

2.

Sk³adki cz³onkowskie
1.1. Sk³adki zbiera dru¿ynowy lub upowa¿niony
przez niego skarbnik i wpisuje na listê sk³adek.
Rozliczenie zebranych sk³adek nastêpuje co
miesi¹c. Dru¿ynowy lub skarbnik sumuje zebrane w danym miesi¹cu sk³adki i wypisuje na zebran¹ sumê dowód „Kasa przyjmie”, który stanowi podstawê do zaksiêgowania wp³ywu
w ksi¹¿ce finansowej.
1.2. Wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich, zasady ich
zbierania i podzia³u pomiêdzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a tak¿e zasady i tryb
udzielania ulg i zwolnieñ okreœla Rada Naczelna ZHP.
1.3. Do sprawozdania finansowego sk³adanego do
komendy hufca na koniec roku nale¿y do³¹czyæ
listê cz³onków zwyczajnych, którzy op³acili sk³adki cz³onkowskie za ca³y rok.
1.4. Kwotê sk³adek odprowadzonych do komendy
hufca wpisuje siê w ksi¹¿ce finansowej po stronie wp³ywów z „–” jako umniejszenie wp³ywów
(kwota wpisana na czerwono).

Odp³atnoœæ za udzia³ w rajdach, zlotach, biwakach
Odp³atnoœæ za udzia³ w rajdach, zlotach, biwakach
itp. zbiera dru¿ynowy lub upowa¿niony przez niego skarbnik i wpisuje na listê odp³atnoœci za biwak. Dru¿ynowy
lub skarbnik sumuje zebrane wp³aty i wypisuje na zebran¹
sumê dowód „Kasa przyjmie”, który stanowi podstawê
do zaksiêgowania wp³ywu w ksi¹¿ce finansowej.

Dotacje celowe
Przyjêcie œrodków finansowych na prowadzenie zadañ i akcji zleconych od podmiotów gospodarczych i organów samorz¹du terytorialnego wymaga dok³adnego
sprecyzowania zlecenia i zasad rozliczenia œrodków.
Wszystkie umowy na zadania i akcje zlecone musz¹
byæ realizowane na podstawie umowy podpisanej w imieniu ZHP przez komendanta i skarbnika hufca, a wydatki
podlegaj¹ rozliczeniu w komendzie hufca.

V. Wydatki dru¿yny
Wydatkami dru¿yny s¹ koszty zwi¹zane z jej dzia³alnoœci¹ statutow¹. Podstaw¹ do rozliczenia s¹ faktury, rachunki, delegacje, polisy, noty ksiêgowe i inne dowody,
które nale¿y przechowywaæ wraz z ksi¹¿k¹ finansow¹ dru¿yny, a na koniec okresu sprawozdawczego zdaæ do komendy hufca.
1.

Zakup sprzêtu
Dru¿yna mo¿e z wypracowanych przez siebie œrodków zakupiæ niezbêdny sprzêt do prowadzenia dzia³alnoœci statutowej. Zakup œrodków trwa³ych (powy¿ej 3500,z³) wymaga zgody komendanta i skarbnika chor¹gwi. Niskocenne przedmioty i œrodki trwa³e (sprzêt o wartoœci
powy¿ej 50,- z³) wpisywane s¹ na podstawie faktury do
ksi¹¿ki inwentarzowej hufca. Dru¿yna u¿ytkuje sprzêt na
podstawie „Protoko³u przekazania maj¹tku ZHP w zarz¹d”.
Drobny sprzêt o wartoœci do 50,- z³ podlega ewidencji iloœciowej w dru¿ynie. Wszystkie zagadnienia zwi¹zane z nabyciem i u¿ytkowaniem sprzêtu omawia „Instrukcja o gospodarowaniu œrodkami rzeczowymi w ZHP”
(uchwa³a GK ZHP nr 64/2003 z 5.06.2003 r.).
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2.

Zakup materia³ów
Wydatki na zakup materia³ów programowych, biurowych, ksi¹¿ek, œrodków czystoœci, paliwa, materia³ów
do konserwacji, leków i œrodków opatrunkowych do apteczek. Obejmuje tak¿e zakup drobnych nagród rzeczowych wrêczanych cz³onkom dru¿yny podczas organizowanych konkursów itp.
3.

Op³aty komunalne
Koszty czynszu za u¿ytkowane pomieszczenia komunalne, op³aty za energiê elektryczn¹ i gaz (z wyj¹tkiem gazu w butlach), wodê wodoci¹gow¹.
4.

Wydatki transportowe
S¹ to koszty przejazdu i przewozu uczestników wycieczek, biwaków, rajdów itp. oraz transport sprzêtu.
5.

Zakup artyku³ów ¿ywnoœciowych
Wydatki obejmuj¹ zakup artyku³ów ¿ywnoœciowych
s³u¿¹cych do przygotowania posi³ków we w³asnym zakresie dla uczestników rajdów, biwaków, z³azów itp. Wydatki na wy¿ywienie wymagaj¹ udokumentowania, przedk³adania rachunków lub faktur VAT za zakupione artyku³y
¿ywnoœciowe.
Koszty posi³ków zakupionych w barach, restauracjach,
oœrodkach ujmuje siê w pozycji „pozosta³e wydatki”.
6.

Wynagrodzenia
S¹ to koszty wynagrodzenia osób anga¿owanych do
akcji prowadzonych przez dru¿ynê na podstawie umowy
o pracê, umowy zlecenia lub umowy o dzie³o. Wszystkie
umowy o pracê podpisuje komendant chor¹gwi, pozosta³e umowy komendant i skarbnik chor¹gwi lub upowa¿nione przez nich osoby. Rozliczenie ww. umów oraz rozliczenia publicznoprawne (podatek, sk³adka ZUS, sk³adka
zdrowotna) dokonywane s¹ przez komendê chor¹gwi za
poœrednictwem komendy hufca w terminach okreœlonych
przepisami.
7.

Pozosta³e wydatki
Obejmuj¹ ubezpieczenie uczestników od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków (NNW), wynajem sprzêtu, pomieszczeñ, bilety wstêpu na imprezy kulturalne, koszty
wycieczek, ubezpieczenia maj¹tkowe, op³aty pocztowe,
zakwaterowanie uczestników biwaków, rajdów, zlotów
w obiektach sta³ych, op³aty za korzystanie z noclegów w obcych oœrodkach i bazach harcerskich prowadzonych jako
dzia³alnoœæ gospodarcza, koszty wy¿ywienia w obcych placówkach (bary, sto³ówki, restauracje, oœrodki).

VI. Dokumentacja Ÿród³owa
Dokumentacjê Ÿród³ow¹ (dokumenty opisane poni¿ej) wpina siê do teczki w kolejnoœci zgodnej z zapisem
w ksi¹¿ce finansowej i numeruje w prawym górnym naro¿niku (numer zgodny z pozycj¹ w ksi¹¿ce finansowej)
oraz wpisuje do odpowiednich rubryk ksi¹¿ki finansowej.
Ksi¹¿ka finansowa musi byæ zarejestrowana w komendzie hufca. Wszelkie poprawione wpisy w ksi¹¿ce finansowej musz¹ byæ parafowane.
1.

Dokument przychodu œrodków do kasy dru¿yny
– Kwitariusz przychodowy
KP Wszystkie wp³ywy s¹ ewidencjonowane w ksi¹¿ce finansowej dru¿yny (zarejestrowanej w komendzie huf-

ca) na podstawie dowodów „kasa przyjmie”. Bloczek dowodów KP musi byæ zarejestrowany przez komendê hufca. Jest drukiem œcis³ego zarachowania. Dowody KP nale¿y numerowaæ w ka¿dej dru¿ynie od nr 1 wzwy¿ do koñca
ka¿dego roku i wype³niaæ w trzech egzemplarzach w sposób czytelny. W treœci nale¿y umieœciæ adnotacjê, czego
dotyczy wp³ata (np. sk³adki cz³onkowskie za styczeñ
2005 r., wp³ata na biwak) i kto wp³aca. Kopiê KP otrzymuje wp³acaj¹-cy, orygina³ stanowi podstawê do zaksiêgowania wp³ywu w ksi¹¿ce finansowej dru¿yny, a trzeci egzemplarz pozostaje w bloczku. Zu¿yty bloczek KP nale¿y
zwróciæ do komendy hufca wraz z okresowym sprawozdaniem. Do komendy hufca nale¿y tak¿e zwróciæ ostatni
bloczek KP z danego okresu sprawozdawczego, nawet
jeœli nie zosta³ w ca³oœci wykorzystany. W przypadku pomy³ki i anulowania wystawionego dowodu KP nale¿y dowód przekreœliæ, podpisaæ i pozostawiæ w bloczku orygina³
i kopie.
2.

Dokumenty rozchodu œrodków z kasy dru¿yny
Wszystkie dokumenty Ÿród³owe powinny byæ opisane (w jakim celu dokonano zakupu, do czego zu¿yto materia³y, w jakim celu skorzystano z us³ugi – przejazd, remont itp.) zaopatrzone w klauzulê: „Sprawdzono pod
wzglêdem merytorycznym” z dat¹ i podpisem dru¿ynowego, „Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym” z dat¹ i podpisem kwatermistrza lub skarbnika
oraz „Akceptujê do wyp³aty kwotê ...” z dat¹ i podpisem
dru¿ynowego.
Dowód Ÿród³owy musi byæ wystawiony czytelnie, zawieraæ wyszczególnienie zakupionych towarów, sumê z³otych s³ownie oraz potwierdzenie „Zap³acono”. Kopie dokumentów nie stanowi¹ dowodów ksiêgowych. Na
dokumentach Ÿród³owych nie mo¿e byæ ¿adnych poprawek, skreœleñ itp.
Przy zakupie drobnych nagród rzeczowych obowi¹zuje umieszczenie na odwrocie rachunku protoko³u komisyjnego wrêczenia nagród, podpisanego przez 3 osoby.
Wykaz dowodów Ÿród³owych obowi¹zuj¹cych
w dru¿ynie.
·
faktura VAT – wystawiana przez zarejestrowanych
podatników posiadaj¹cych NIP – wystawiaj¹ faktury
oznaczone wyrazem „Faktura VAT” – stanowi dowód
ksiêgowy,
·
faktura VAT koryguj¹ca – wystawiana w przypadku
b³êdnego wyliczenia na fakturze VAT, musi byæ podpisana przez sprzedaj¹cego i kupuj¹cego – stanowi
dowód ksiêgowy umo¿liwiaj¹cy dokonanie korekty,
·
nota koryguj¹ca – wystawia siê j¹ w przypadku b³êdów w fakturze VAT lub fakturze VAT koryguj¹cej
zawieraj¹cej pomy³ki dot. nazwy nabywcy lub sprzedawcy (nie dot. pomy³ek rachunkowych); musi byæ
podpisana przez sprzedaj¹cego i kupuj¹cego,
·
faktury VAT RR – dokument zakupu artyku³ów od
rolników prowadz¹cych gospodarstwo rolne; dokument ten wystawia kupuj¹cy – stanowi dowód ksiêgowy,
·
rachunek – wystawiany przez podatnika, którego
dzia³alnoœæ nie jest objêta podatkiem VAT – stanowi
dowód ksiêgowy,
·
polecenie wyjazdu s³u¿bowego (delegacja) – jest
rozliczeniem kosztów podró¿y i diet osób delegowanych – stanowi dowód ksiêgowy; zlecaj¹cym musi
byæ komendant hufca lub osoba przez niego upowa¿niona,
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·

wniosek o zaliczkê – jest dowodem rozchodu gotówki z kasy; zaliczki udzielane s¹ osobom odpowiadaj¹cym za realizacjê zadania (organizacja
rajdu, biwaku, zakup sprzêtu, materia³ów); po wykonaniu zadania przyjmuje siê na KP ca³¹ kwotê zaliczki ksiêguj¹c po stronie wydatków z „-” na czerwono jako zmniejszenie wydatków, a w ksi¹¿kê
finansow¹ wpisuje siê dowody ksiêgowe (faktury, rachunki...),
·
nota ksiêgowa – wystawiana jest przez jednostki
ZHP (KH, KCh, GK) – s³u¿y do dokumentowania
wzajemnych zobowi¹zañ finansowych wewn¹trz ZHP
(op³ata za noclegi, wynajem sprzêtu, zwrot poniesionych kosztów wspólnych imprez itp.),
·
dowód wp³aty KP – jest dowodem ksiêgowym tylko
w przypadku wp³acania do macierzystej komendy
hufca sk³adek cz³onkowskich, wpisowego na rajdy
i inne imprezy lub rozliczeñ pomiêdzy dru¿ynami jednego hufca dotycz¹cych wzajemnych zobowi¹zañ
(wypo¿yczenie sprzêtu, zwrot kosztów wspólnych
imprez itp.); w innym przypadku (rozliczeñ wewn¹trz
ZHP) stanowi za³¹cznik do podstawowego dokumentu jako dowód uiszczenia zap³aty,
·
polisa ubezpieczeniowa – jest dowodem poniesienia kosztów na ubezpieczenie (uczestników, pojazdu, sprzêtu) – stanowi dowód ksiêgowy,
·
inne dowody Ÿród³owe – w wyj¹tkowych przypadkach mo¿liwe jest rozliczanie jednorazowych zakupów na paragon do wartoœci 6,- z³ netto oraz rozliczanie biletów za przejazdy komunikacj¹ publiczn¹
i biletów wstêpu (np. do muzeum).
Dok³adny opis powy¿szych dokumentów znajduje siê
w „Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów
powoduj¹cych skutki finansowo-gospodarcze w ZHP”
rozdzia³ III.

VII. Pozosta³e ustalenia
1.

Przechowywanie gotówki
Dru¿yna jest zobowi¹zana przechowywaæ w³asne
œrodki pieniê¿ne na rachunku bankowym w³asnym b¹dŸ
komendy hufca. Otwarcie rachunku bankowego dru¿yny
wymaga zgody komendanta i skarbnika chor¹gwi lub
osób przez nich upowa¿nionych. Posiadanie konta bankowego przez dru¿ynê wymaga miesiêcznej sprawozdawczoœci.
Dopuszcza siê przechowywanie salda kasowego na
posiadanej przez dru¿ynê ksi¹¿eczce PKO (nowe nie s¹
wystawiane), traktuj¹c wk³ad jako saldo kasowe dru¿yny.
Przekazywanie œrodków do dru¿yn
Zebrane przez dru¿ynê œrodki na koncie komendy
hufca dru¿yna mo¿e wykorzystywaæ w nastêpuj¹cy sposób:
I sposób: dru¿ynowy pobiera zaliczkê na wydatki
dru¿yny i najpóŸniej w ci¹gu 14 dni rozlicza j¹ w komendzie hufca przedstawiaj¹c dowody zakupu,
II sposób: dru¿ynowy pobiera œrodki z komendy hufca na podstawie dokumentu „kasa wyp³aci KW”, wpisuje
je do ksi¹¿ki finansowej po stronie przychodów i wystawia KP, a nastêpnie rozchodowuje na podstawie dowodów po stronie rozchodów (nie dotyczy œrodków z 1 %).
Decyzjê o sposobie przekazania œrodków podejmuje komendant i skarbnik hufca.

3.

Zmiana na funkcji dru¿ynowego
W przypadku zmiany na funkcji dru¿ynowego sporz¹dza siê w obecnoœci komendanta hufca lub osoby
przez niego upowa¿nionej protokó³ zdawczo-odbiorczy.
Protokó³ musi byæ podpisany przez zdaj¹cego i przyjmuj¹cego obowi¹zki dru¿ynowego. Kopie protoko³u przekazuje siê do komendy hufca.
4.

Prowadzenie wspólnej dokumentacji finansowej
w szczepie
Jeœli dru¿yny s¹ po³¹czone w szczep, dru¿ynowi
mog¹ podj¹æ decyzjê o prowadzeniu wspólnej dokumentacji finansowej. O decyzji nale¿y poinformowaæ komendanta hufca i chor¹gwi w formie uchwa³y. Wszystkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z powy¿szej instrukcji przejmuje
komendant szczepu.
5.

Wysokoœæ pogotowia kasowego
Wysokoœæ pogotowia kasowego (gotówki w kasie
dru¿yny) ustala komendant i skarbnik hufca w formie decyzji pisemnej. Nadwy¿ka œrodków przekraczaj¹cych pogotowie kasowe deponowana jest na koncie bankowym
hufca b¹dŸ dru¿yny. W ksi¹¿ce finansowej na podstawie
dowodu wp³aty do kasy hufca lub na konto bankowe wpisuje siê tê kwotê po stronie przychodów z „–”.
6.

Wszystkie sprawy nie ujête w niniejszej instrukcji oraz
budz¹ce jakiekolwiek w¹tpliwoœci nale¿y uzgadniaæ
z komendantem i skarbnikiem hufca.

B. GOSPODAROWANIE
ŒRODKAMI TRANSPORTOWYMI
Dru¿yny mog¹ u¿ytkowaæ pojazdy samochodowe,
motocykle i motorowery dla celów s³u¿¹cych realizacji zadañ zwi¹zanych z ich dzia³alnoœci¹ statutow¹. Nabycie
lub zbycie pojazdu przez dru¿ynê mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zgody komendanta chor¹gwi zaopiniowanej przez
macierzyst¹ komendê hufca.
Zasady u¿ytkowania pojazdów okreœla „Instrukcja
gospodarowania œrodkami transportowymi w ZHP”.
Dopuszcza siê rozliczanie u¿ytkowania prywatnego
samochodu dla potrzeb dru¿yny (np. sprawy organizacyjne rajdu, obs³uga biwaku, przewóz sprzêtu) w nastêpuj¹cy sposób: wystawia siê imienne „Polecenie wyjazdu s³u¿bowego” (zlecaj¹cym musi byæ komendant hufca
lub osoba przez niego upowa¿niona), na odwrocie w „Rachunku kosztów podró¿y” wpisuje siê wszystkie wykonane jazdy oraz podaje liczbê przejechanych kilometrów.
Do rozliczenia za³¹cza siê fakturê na zakup paliwa wystawion¹ dla w³aœciwej jednostki ZHP.

2.

!

Uwaga: w tym dodatku do „Czuwaj” nie
zamieœciliœmy za³¹czników do instrukcji.
Znajdziecie je w nowej „Ksi¹¿ce finansowej dru¿yny”. Jest ona do nabycia w Sk³adnicy Harcerskiej 4 ¯ywio³y.

dodatek do numer 9/2005 „Czuwaj”

