FINANSE i GOSPODARKA
DRUŻYNY
Kurs Przewodnikowski
„Andromeda”

phm. MICHAŁ LANDOWSKI
Aktualizacja 2014: pwd. MARCIN SIKORA

PODSTAWY PRAWNE:
•

Statut ZHP
Rozdział 5 § 33 pkt 2 podpunkt 8; § 34 pkt 3 podpunkt 6; Rozdział 10 § 74 pkt. 1,2

•

„Instrukcja Finansowa Drużyny”
Uchwała GK ZHP nr 181/2005 z dn. 9.06.2005r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w „Instrukcji finansowej Drużyny”.

•

„Instrukcja o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi”
Uchwała GK ZHP z dn. 5.06.2003r. dotycząca zatwierdzenia „Instrukcji o
gospodarowaniu składnikami rzeczowymi”.

•

aktualna uchwała o „Składkach członkowskich”
Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r.
w sprawie podstawowej składki członkowskiej.

•

„Zasady organizacji akcji zarobkowych przez jednostki
organizacyjne chorągwi Stołecznej ZHP”
Zarządzenie Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP

Zasady i procedury stosowane w danych hufcu wprowadzone przez
Komendanta, Skarbnika lub Komendę Hufca.

„INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY”
OBOWIĄZKI DRUŻYNOWEGO (w razie niepełnoletności odpowiedzialny jest opiekun):
przygotowuje plan finansowy drużyny (plan zatwierdza rada drużyny lub 3
osobowy zespół wyznaczony przez drużynowego) 1 egzemplarz planu
składa do komendy hufca, w ustalonym przez nią terminie - do 31 stycznia
prowadzi dokumentację finansową i gospodarczą drużyny,
sporządza sprawozdania finansowe za rok budżetowy. Sprawozdania
zatwierdza rada drużyny. Jeden egzemplarz sprawozdania wraz z
zestawieniem przychodów i rozchodów, dokumentami źródłowymi i kopiami
KP składa do komendy hufca w terminie do 31 stycznia.

Drużynowy może upoważnić inną pełnoletnią osobę do prowadzenia
dokumentacji finansowej i gospodarczej.
UWAGA!
Każda drużyna, która zbiera składki lub osiąga dochody, musi
prowadzić dokumentację finansową zgodnie z instrukcją.

DOKUMENTACJA DRUŻYNY
Dokumentacja finansowa:
książka finansowa
plan finansowy drużyny
teczka z dowodami źródłowymi
kwitariusz przychodowy KP
sprawozdanie finansowe drużyny

Dokumentacja gospodarcza:
rejestr drobnego sprzętu (do 50 zł)
protokoły przejęcia sprzętu w zarząd
protokoły kasacyjne drobnego sprzętu
protokoły zniszczenia drobnego sprzętu
protokoły kradzieży

Sprzęt zakupiony za cenę powyżej 50 zł. podlega
rejestracji w księgach inwentarzowych Hufca
jednocześnie staje się majątkiem ZHP.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Zgodnie z Uchwałą RN ZHP z 18 maja 2013 r. składka wynosi:

12 złotych kwartalnie
czyli 4 zł. miesięcznie
Do opłacenia składek zobowiązani są:
 zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy
 instruktorzy
 seniorzy i starszyzna
 członkowie wspierający

WAŻNE ASPEKTY:


drużynowy lub osoba przez niego wyznaczona systematycznie zbiera
składki członkowskie.



odpowiedzialność za ściąganie składek ponosi drużynowy.



składki przekazuje się kwartalnie do Komendy Hufca w czterech równych
częściach w następujących terminie do 10 dnia ostatniego miesiąca
kwartału tj. do: 10 marca, 10 czerwca, 10 września, 10 grudnia !!!



podstawą do naliczenia należnych składek za dany rok są informacje
z Ewidencji ZHP z pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
PODZIAŁ SKŁADKI

DRUŻYNA
20%
GŁÓWNA KWATERA ZHP
40%
HUFIEC
20%
CHORĄGIEW
20%

Zakładając, że drużyna/gromada liczy 16 członków, drużynowy powinien
zebrać od zuchów/harcerzy 768 zł. z czego:
-

153,60 zł. może pozostać w drużynie, a 614,40 zł zostanie przekazane do Hufca,
153,60 zł. pozostanie w hufca (kształcenie, pomoc programowo-metodyczną, funkcjonowanie
władz),

-

153,60 zł. pozostanie w chorągwi (kształcenie, pomoc program.-metodyczną, funkcjonowanie
władz),

-

307,20 zł. pozostanie w GK ZHP(składki członkowskie w międzynarodowych organizacjach
skautowych, koszty funkcjonowania władz, kształcenie).

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
DAROWIZNY

AKCJE
ZAROBKOWE

SPADKI i
NAWIĄZKI

SKŁADKI

MAŁE
GRANTY

źródła
pozyskania

DOTACJE

ZBIÓRKA
PUBLICZNA

środków

SPONSORZY
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

FIRMY
DOTACJE
AKCJA 1%

RODZICE i
PRZYJACIELE

POMYSŁ na AKCJĘ ZAROBKOWĄ
sprzedaż kartek okolicznościowych
aukcje prac harcerzy, np.. w czasie święta drużyny,
obozu, gdy przyjeżdżają rodzice itp.
zbiórka surowców wtórnych, baterii
rozklejanie plakatów i roznoszenie ulotek
sprzedaż świątecznych bombek własnej produkcji
sprzedaż stroików, palemek, pisanek, robótek
ręcznych ze sznurka i innych wyrobów
zbiór owoców
wystawienie przedstawienia / sztuki / kino
Kolędowanie
organizowanie imprez dla firm
catering
sprzedaż ciast w szkołach, festynach
sprzedaż np. na wszystkich świętych gorącej kaw,
herbaty i kanapek pod cmentarzem
 organizowanie parkingów w trakcie świąt
 wydawanie śpiewników, poradników, kalendarzy
 loterie fantowe
 praca na rzecz lasu
 zbiór runa leśnego i roślin zbieranych w skupach
"Herbapolu" (często potrzebna suszarnia)
prowadzenie komisu np. hufcowego,szczepowego
rzeczy np. harcerskich czy turystycznych
Zabawa z dziećmi (opieka nad nimi podczas
nieobecnosci rodziców)
pomoc w trzepaniu dywanów (przed świętami),
wrzucanie węgla, rąbanie drewna itp.
koszenie trawy latem (później ona idzie na sianko)
wyprowadzanie zwierząt
plewienie ogródków
wynajem sprzętu pływającego
organizacja szkoleń i kursów
prowadzenie sklepiku

zabezpieczanie imprez masowych jako służba
porządkowa lub medyczna
organizowanie dyskotek i innych imprez, gdzie jest
płatny wstęp
 pokazy technik harcerskich np. ratownictwo,
wspinaczka, żeglarstwo, pionierka
 wypożyczanie lub lub możliwość wspinania się na
ściankę wspinaczkową
 wypożyczanie sprzętu obozowego i nie tylko
 przepisywanie prac na komputerze)
sędziowanie rajdów samochodowych i innych imprez
sportowych
zbieranie niepotrzebnych rzeczy i wystawianie tego na
allegro
przebieranie się za Mikołaja i chodzenie 24.12 po
domach z prezentami
organizacja biwaków, warsztatów, festiwalu,
umieszczanie banerów reklamowych na stronach
harcerskich
wieszanie banerów na imprezach harcerskich (to
prawie jak sponsoring)
różne prace zlecone np. liczenie ludzi, samochodów,
zwierząt itp.
dystrybucja różnych towarów
punkt naprawy sprzętu np.rowerów itp.
robienie koszulek z nadrukami
 malowanie np. płotów
remont mieszkań (zastęp z budowlanki)
punkt ksero
organizacja wycieczek szkolnych (program)
malowanie szkła i sprzedaż np. kolorowych butelek
pakowanie zakupów
 akcja „Znicz”

AKCJA ZAROBKOWA
POMYSŁ !

Wniosek do Komendanta Hufca
z załączoną zgodą właściciela terenu, na którym odbywa się akcja

(wymogi: uregulowane składki, pozytywna opinia Komendanta Hufca,
prawidłowe rozliczenie)

pisemna ZGODA NA PRZEPROWADZENIE AKCJI ZAROBKOWEJ

organizacja i przeprowadzenie akcji

złożenie rozliczenia akcji w Komendzie Hufca
w terminie 14 dni od jej zakończenia
(protokoły + sprawozdanie + wpłata zebranych środków na KP)

wydatkowanie zebranych środków
ŚRODKI UZYSKANE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE NA

CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ ZHP i NIE MOGĄ
BYĆ DZIELONE POMIĘDZY CZŁONKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ.

„ AKCJA ZAROBKOWA”
KAŻDA AKCJA ZAROBKOWA POWINNA MIEĆ NA CELU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wyrobienie nawyku, że "bez pracy nie ma kołaczy",
wyrobienie umiejętności znajdowania uczciwych źródeł zdobywania
funduszy,
wyrobienie dążenia do samodzielności finansowej (wymóg na HR),
wyrobienie przekonania, że powinienem finansowo wspierać najbliższych,
umiejętność pracy w zespole na rzecz innych,
zebranie środków na określony cel.

PAMIĘTAJ!

podczas zbiorek publicznych i akcji zarobkowych:




wraz z drużyną reprezentujesz ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO,
kreujesz wizerunek harcerstwa,




odpowiadasz za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ,
ponosisz odpowiedzialność materialną za prawidłowe rozliczenie akcji,




każdy członek drużyny musi być umundurowany zgodnie z regulaminem,
na puszkach musi być informacja o celu przeprowadzanej akcji, a każdy harcerz
powinien umieć wyjaśnić o co chodzi.

PODSTAWOWE

DOWODY KSIĘGOWE
dokumentem księgowym - nazywamy taki dokument, który stwierdza dokonanie operacji
gospodarczej. Tylko tego rodzaju dokumenty podlegają ewidencji księgowej np.
umowy,porozumienia
dowodem księgowym - dokument będący podstawą dokonania zapisu w księgach
rachunkowych. Dzielimy je na zewnętrzne i wewnętrzne. Np.. KP, KW, rachunek,
faktura Vat, Nota księgowa.

FAKTURA VAT - dowód sprzedaży, zawierający szczegółowe dane o transakcji
Wystawiany przez płatników podatku VAT.

KP (Kasa Przyjmie) - pokwitowanie wpłaty (odbioru) gotówki przez kasę
KW (Kasa Wyda) - pokwitowanie wypłaty gotówki przez kasę
Nota Księgowa - wewnątrz organizacyjny dowód księgowy
DEL (Delegacja) – tut. podróż służbowa na podstawie której następuje zwrot
kosztów podróży tam i z powrotem. Najczęściej składa się z :
zwrotu kosztów podróży, diety, zwrotu kosztów noclegu.
ZAL (Zaliczka) – dowód pobrania pieniędzy z kasy
WB (Wyciąg bankowy) – zestawienie operacji bankowych na koncie

PODSTAWOWE

DOWODY KSIĘGOWE
Dowód księgowy musi zawierać:
•
•
•
•
•
•

określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego
określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej
opis operacji gospodarczej, oraz jej wartość, w miarę możliwości określoną
także w jednostkach naturalnych
datę dokonania operacji, a także datę wystawienia dowodu (gdy sporządzono
go pod inną datą)
pieczęć sprzedawcy
podpis wystawcy dowodu

Każdą fakturę, rachunek pobieramy na dane:






nazwę
ew. nazwę hufca
adres KCH/KH
numer NIP

CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP
HUFIEC PRUSZKÓW
ul. Jasna 2, 05-804 Pruszków
527–252–61–38

UWAGA!
PO WYSTAWIENIU FAKTURY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ DANE

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór dowodu „KP”
Chorągiew Stołeczna ZHP
HUFIEC PRUSZKÓW
05-804 Pruszków, ul. Jasna2

NIP: 527-252-61-38

Pruszków,

10.03.2009r.

056789

pwd. Andrzej Bębenek

Wpłata składek członkowskich
za 2009 rok.

36 ,00

36,00

trzydzieści sześć złotych

00

/100

PODPIS

Dowód KP – stosujemy przy wpłacie pieniędzy do kasy drużyny, szczepu,
hufca. Posiada różne wzory i kolory. Ważne jest zastosowanie podstawowych
elementów oraz układu.

UWAGA ! KAŻDY BLOCZEK „KP” PRZED UŻYCIEM NALEŻY
ZAREJESTROWAĆ W HUFCU

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór dowodu „KW”
Chorągiew Stołeczna ZHP
HUFIEC PRUSZKÓW
05-804 Pruszków, ul. Jasna2
NIP: 527-252-61-38
Pruszków,
10.03.2009
pwd. Andrzej Bębenek

056789

zwrot kosztów uczestnictwa
85 ,00
Anny Bąk w biwaku w Kaniach
zorganizowanego w terminie 5-6.03.09r.
85 ,00
osiemdziesiąt pięć złotych

00

/100
PODPIS

PODPIS

Dowód KW – stosujemy przy wypłacie pieniędzy z kasy.
Najczęściej przy zwrocie kosztów.

UWAGA !

ZAŁĄCZNIKIEM DO „KW” : MUSI BYĆ PISMO
z PROŚBĄ i WYJAŚNIENIEM POWODU
WPŁATY PIENIĘDZY.

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór wniosku o zaliczkę:
1

strona

Katarzyna
Pionek
drużynowa
121 WDH „Zawisza”

10.03.2009r.

zaliczka na zakup materiałów
1
programowych do gry terenowej

150 ,00

1

150 ,00

Wniosek o zaliczkę stosujemy gdy, chcemy pobrać gotówkę
z kasy szczepu, hufca w celu dokonana zakupu lub
płatności.
Należy pamiętać, że zaliczkę mogą pobrać tylko osoby
pełniące funkcje instruktorskie !!!

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór wniosku o zaliczkę:
1

---------

strona

150,00

---------

sto pięćdziesiąt złotych

PODPIS
WYPŁACAJĄCEGO
10.03.2009

PODPIS
WYPŁACAJĄCEGO

PODPIS
SKARBNIKA

PODPIS
KOMENDANTA
30.03.2009

PODPIS ZALICZKOBIORCY

Przy pobraniu zaliczki istotne jest podanie przewidywanego
terminu rozliczenia zaliczki.
Zaliczkę można rozliczyć bezgotówkowo tzn. rachunkami,
fakturami albo zwrócić całość lub część pobranych środków.

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór „Faktury VAT”

wystawionej w

ZHP

121 PHDŻ „HORN”
HUFIEC PRUSZKÓW
05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 38
Chorągiew Stołeczna ZHP
HUFIEC PRUSZKÓW
05-804 Pruszków, ul. Jasna2
NIP: 527-252-61-38

Opłata za pobyt córki
Marty Koniecznej na zimowisku
w Krynicy zorganizowanym
w terminie 31.01 – 12.02.2009

Pruszków
1089 / 09
26.02.2009

26.02.2009

Witold Konieczny
00-863 Warszawa, ul. Wiejska 18 m 61
NIP: 636 – 985 – 28 –36

55.83.11 1

os.

650,00

650,00 ZW

650,00

650,00

650,00

sześćset pięćdziesiąt złotych

00

/100

przelew /gotówka

PODPIS

Faktura VAT – wystawia Komenda Hufca
UWAGA ! Każda faktura wystawiona podlega rejestracji w
Księgowości Chorągwi Stołecznej.

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór dowodu „Nota Księgowa”:
Chorągiew Stołeczna ZHP
HUFIEC PRUSZKÓW
05-804 Pruszków, ul. Jasna 2
NIP: 527-252-61-38

0 5

Chorągiew Stołeczna ZHP
HUFIEC PIASECZNO
Pl. Piłsudskiego 4,
5 0 0
Piaseczno, NIP: 527-252-61-38

obciążamy was za pobyt na stanicy
hufca w Wierzbinach w terminie
480, 00
30.02-2.04.2009r.
24 osoby x 20 złotych = 480zł.
(słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych)

PODPIS
SKARBNIKA

PODPIS
KOMENDANTA

Nota Księgowa – używana jest w ramach jednej chorągwi,
np. gdy płacimy za pobyt na bazie Hufca
znajdującego .................................się w tej samej Chorągwi co nasza
drużyna.
Notę wystawia SKARBNIK HUFCA – załącznikiem jest KP potwierdzające wpłatę.

DOWODY KSIĘGOWE
Wzór dowodu „NOTY KORYGUJĄCEJ”:

NOTA KORYGUJĄCA– wystawia Skarbnik Hufca. Służy do zmiany treści danych
zapisanych np. na fakturze VAT gdy podamy błędny NIP, adres, nazwę itp.

UWAGA!

NOTĘ KORYGUJĄCĄ – wystawia KUPUJĄCY
FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ – wystawia SPRZEDAJĄCY .

KSIĄŻKA FINANSOWA
jest dokumentem, w którym ewidencjonuje się
gotówkowe operacje finansowe,
wszystkie wpływy i wydatki są ewidencjonowane
w książce finansowej drużyny,
książka musi być zarejestrowana w komendzie hufca,
za prowadzenie książki odpowiada drużynowy
lub wyznaczona przez niego osoba






WAŻNE:
$

wydatkami drużyny są koszty związane z jej działalnością
statutową.

$

podstawą do rozliczenia są faktury, rachunki, delegacje, polisy,
noty księgowe i inne dowody, które należy przechowywać wraz
z książką finansową drużyny, a na koniec okresu
sprawozdawczego zdać do komendy hufca.

KSIĄŻKA FINANSOWA DRUŻYNY
numer faktury, KP, KW itp.

WPŁYWY:
data

1

nr
dowodu
2

część 1

za co płacimy/ wpłacamy
treść

3

wpływy szczegółowo
składki
członkowskie

odpłatność
za rajd,
biwak

4

5

doch. z
ofiarności
publicznej

wpływy z
dz.
zarobkowej

dotacje

7

inne
wpływy

6

7

8

wpływy
razem
poz. 4 - 8

9

z przeniesienia

do przeniesienia

kwoty wpływów

suma wpływów

Przy wypełnianiu książki finansowej należy pamiętać, że każdą operację
finansową, która jest poświadczona dowodem źródłowym (KP, rachunek,
faktura itp.. wpisujemy do nowego wiersza).

KSIĄŻKA FINANSOWA DRUŻYNY
różnica pomiędzy wpływami, a wydatkami.

WYDATKI:
wydatki
razem

część 2
wydatki szczegółowe

saldo

poz. 12 - 18

zakup sprzętu

zakup
materiałów

opłaty
komunalne

wydatki
transportowe

artykuły
żywnościowe

delegacje

pozostałe
wydatki

10

11

12

13

14

15

16

17

18

suma wydatków

kwoty wydatków

 książkę wypełniamy długopisem koloru niebieskiego lub czarnego.
 nie wolno używać innych kolorów zwłaszcza czerwonego, który jest
......przypisany księgowym.

FINANSE i GOSPODARKA
w DRUŻYNIE
POMYSŁ NA
ŚRODKI

ZGODA NA
AKCJĘ

AKCJA

ROZLICZENIE

ZAROBKOWA

AKCJI

WPŁATA DO
HUFCA

ZALICZKA
z HUFCA

WPIS DO
KSIĄŻKI FIN.

BRAK
NAMIOTU

ZAKUP
FAKTURA
USUNIĘCIE Z KSIĘGI
INWENTARZOWEJ
HUFCA i DRUŻYNY

PROTOKÓŁ

WPIS DO
KSIĄŻKI FIN.

OD NAMIOTU DO NAMIOTU

ROZLICZENIE

ZNISZCZENIA

w HUFCU

PO 10 latach

KP HUFCA

ROZLICZENIE

ZNISZCZENIE

zwrot zaliczki

ZALICZKI

UŻYWANIE
NAMIOTU

PRZEKAZANIE

WPIS DO

w ZARZĄD

KSIĘGI INWENTARZOWEJ
HUFCA i DRUŻYNY

ODDANIE
FAKTURY

FINANSE DRUŻYNY
Gdzie szukać pomocy!
-

u przełożonych i instruktorów z doświadczeniem w zakresie fin.
w Komendzie Hufca i Księgowości Chorągwi)
instrukcje i regulaminy ZHP - www.dokumenty.zhp.pl
strona Wydziału Pozyskiwania Środków GK - sponsoring.zhp.pl

Gdzie szukać programów i dotacji:
•
•

strona internetowa Hufca, Chorągwi, GK ZHP
strony jednostek administracji publicznej – www.nazwa.bip.pl

lub
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja im. Stefana Batorego
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Serwer NGO
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Centrum Inicjatyw Społeczno Obywatelskich
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Komisja Europejska
Federalne Zrzeszenie Fundacji Niemieckich
Funders Online

UWAGA! PAMIĘTAJCIE ŻE FORMALNIE O ŚRODKI Z ŹRÓDEŁ
ZEWNĘTRZNYCH WYSTĘPUJE KOMENDA HUFCA
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DRUŻYNY MOGĄ SAME OPRACOWAĆ WNIOSKI GRANTOWE

Dziękuję za uwagę...

CZUWAJ !
phm. Michał LANDOWSKI

