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1. ZMIANY ORGANIZAJI PRACY KOMENDY HUFCA PRUSZKÓW. 

 

 W załączniku przesyłam uchwałę komendy oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Komendy. 

W kadencji obecnej komendy nastąpią zmiany, z którymi bardzo proszę się zapoznać. Obowiązują od 

dziś 

Najważniejsze to bardzo wyraźny podział obowiązków. 

 

-  Utrzymany jest dyżur środowy Komendanta Hufca  godz 17-20 

 

- Sprawy finansowe załatwia tylko Skarbnik Hufca . Do Komendanta zwracamy się tylko po wyraźnym 

komunikacie skarbnika o chwilowej niedostępności(urlop i.t.p.) (info poniżej) 

 

- Sprawy bieżące środowisk załatwiamy u Z-cy Komendanta Hufca.  Do Komendanta zwracamy się tylko 

po wyraźnym komunikacie z-cy komendanta o chwilowej niedostępności (urlop i.t.p.) (info poniżej) 

 

 Biwaki i wyjścia zgłaszamy do z-cy komendanta.  

 Usprawiedliwienia i zwolnienia wypisuje z-ca komendanta 

 Plany pracy wysyłamy nadal do z-cy komendanta. Plany pracy będą sprawdzane przez: 

 z-ce Komendanta- strona merytoryczna i członka Komendy Krzysztofa Żuławnika - strona metodyczna. 

Przewidujemy warsztaty śródroczne dotyczące pisania planów pracy bo obecny poziom jest tylko 

zadawalający. 

- Sprawy warsztatów i szkoleń – zgodę na udział we wszelkich szkoleniach podpisuje z upoważnienia 

Komendanta członek Komendy do Spraw Kształcenia, phm Agata Erhardt. 

 

- Nowości programowe pokazujące się w” sieci „ będzie dla was zbierał i przekazywał członek Komendy 

Krzysztof Żuławnik 

 

- W sprawie rezerwacji Hufca na zajęcia poza planowymi zbiórkami proszę zgłaszać się do Członka 

Komendy do spraw Kwatermistrzowskich pwd Wojciecha Bieńkowskiego. On udostępnia klucze i 

rezerwuje hufiec. 

 

Powołany został w rozkazie nowy instruktor do spraw zagranicznych oraz instruktor do spraw wizerunku i 

promocji zewnętrznej. Powołany został też Zespół Finansowy hufca. Szczegółowy opis działania 

instruktorów i zespołu na najbliższej zbiórce kadry 

 

 
Komendant Hufca  

                                                                                                                                                                                                                         phm. Beata Pawełczyńska 
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2. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY FINANSOWE    

Dyżury Skarbnika 

 Skarbnik nie ma stałych dyżurów w hufcu – należy zadzwonić na telefon (606 28 97 92) lub napisać na adres 

skarbnik.pruszkow.zhp@gmail.com i zgłosić potrzebę załatwienia określonej sprawy. W ten sposób 

umówimy się na konkretną godzinę i załatwimy sprawę.  

 Jestem w stanie umówić się w ciągu maksymalnie dwóch dni, może się też zdarzyć, że będę dostępny jeszcze 

tego samego dnia (mimo tego nie zostawiajcie spraw na ostatnią chwilę). 

 U Skarbnika  można: zostawić do rozliczenia faktury, pobrać zaliczkę z kasy, sprawdzić saldo środowiska, 

uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie akcji zarobkowej oraz otrzymać oficjalne pismo związane z akcją 

zarobkową, dokonać wpłaty (np. za biwak, składki, akcję zarobkową), porozmawiać o planowanym 

przedsięwzięciu/projekcie i ewentualnych możliwościach go sfinansowania, sprawdzić wpłaty dokonane na 

rachunek bankowy tytułem HAL, HAZ, biwaku… 

 Spraw finansowych proszę nie załatwiać już na dyżurze komendanta hufca. 

Rozliczenia faktur i zaliczki 

 Przypominam o tym, że faktury z danego miesiąca należy dostarczać do Skarbnika nie później niż w 

pierwszą środę miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

 Przypominam, że dla faktur z datą październikową termin dostarczania faktur przypada na 2 listopada 2011 r.  

 U Skarbnika można pobrać zaliczkę na poczet wydatków z salda środowiska.  

 W przypadku wypłat przekraczających 250 zł proszę o telefoniczną lub mailową informację o kwocie i jej 

przeznaczeniu jeden dzień wcześniej. 

 W przypadku pobranych zaliczek istnieje obowiązek ich rozliczenia w ciągu 14 dni od pobrania, jednocześnie 

należy dbać o dostarczanie faktur w terminie do pierwszej środy następnego miesiąca (ta zasada ma wyższy 

priorytet). 

Akcje zarobkowe 

 Akcje zarobkowe powinny być przeprowadzane zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem 

przeprowadzania akcji zarobkowych. 

 Występujemy do Skarbnika o wydanie pisma do właściciela obiektu, w którym planowana jest akcja 

zarobkowa – przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem akcji. 

 Wydane pismo jest ważne przez 14 dni. 

 Uzyskujemy zgodę właściciela obiektu (pisemną lub ustną) i informujemy o tym Skarbnika. 

 Przeprowadzenie akcji zarobkowej wymaga zgody Skarbnika. Zgoda będzie udzielana m.in. wówczas, gdy 

poprzednie akcje zarobkowe będą prawidłowo i w terminie rozliczane, gdy środowisko będzie miało 

uregulowane składki członkowskie, gdy środowisko w terminie wystąpi o wydanie pisma przewodniego. 

 Akcja zarobkowa powinna być rozliczona u Skarbnika w ciągu 14 dni od dnia jej przeprowadzenia.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                      Skarbnik  Hufca  

                                                                                                                                                                                                                         pwd. Marcin Sikora 
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3. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY BIWAKÓW I ZWOLNIEŃ. 

 

- Biwaki i wyjścia  
Zgłaszamy najpóźniej 7 dni przed planowanym wydarzeniem na dotychczas obowiązujących drukach 

wraz z planem uroczystości, w wypadku biwaku - listą uczestników i kosztorysem. Wysyłamy wszystko 

mailem na adres: Kornelia Mędrzykowska zcakomendanta.pruszkow.zhp@gmail.com. Zgoda po 

przesłaniu dokumentów wydawana jest  mailem zwrotnym.  

 

 W wypadku biwaku, wycieczki dłuższej niż jeden dzień - najpóźniej 7 dni po zakończonej imprezie 

umawiamy się telefonicznie lub mailowo na spotkanie w hufcu. Składamy sprawozdanie  osobiście wraz 

z oryginałami zgłoszeń, listą uczestników sprawozdaniem finansowym i merytorycznym. Złożenie 

dokumentów nie może nastąpić później niż na 14 dni po zakończeniu biwaku.  

 

Brak terminowych zgłoszeń i rozliczeń będzie skutkowało nie wydaniem zgody na bieżącą lub kolejną 

imprezę. 

 

 

 

- Usprawiedliwienia i zwolnienia wypisuje Z-ca Komendanta. 

Drużynowy zgłasza mailowo na mail: Kornelia Mędrzykowska 

zcakomendanta.pruszkow.zhp@gmail.com prośbę o wystawienie zwolnienia/ usprawiedliwienia i 

podaje dane: imie nazwisko harcerza, szkołę i wychowawcę, opis wydarzenia, datę i przedział 

godzinowy. Usprawiedliwienia zostaną wypisane i włożone do teczek środowisk w ciągu 3 dni od 

zgłoszenia. Przy pismach pilnych proszę umawiać się na osobiste spotkanie. Pismo zostanie wydane w 

trybie jak najszybszym.  

 

 
Z –ca Komendanta Hufca  

                                                                                                                                                                                                                   phm. Kornelia Mędrzykowska 

.………………………………………………………………………… 

1. KAMPANIA BOHATER  Hufca  Pruszków. 

 Na Zjeździe w dniu 7.10 zapadła decyzja, że  bohaterem naszego hufca będzie Andrzej Romocki „Moro” 

Na najbliższej zbiórce kadry zostaną przedstawione propozycje programowe na ostatnią  część Kampanii 

Bohater. Część ta potrwa do września 2011 roku. Na wrzesień przewidziana jest uroczystość nadania 

imienia i poświęcenia nowego sztandaru 

 
Komendant Hufca  

                                                                                                                                                                                                                         phm. Beata Pawełczyńska 
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