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Procedura Akcji „Znicz 2017” 
Akcja „Znicz” przeznaczona jest dla jednostek Hufca ZHP Częstochowa. 
Przed akcją : 
• Zgłoszenia jednostek chcących wziąć udział w akcji zarobkowej przyjmowane są przez Członka KH 
 ds. Zarządzania drogą mailową. 

• Udział w Akcji wezmą wyłącznie te jednostki, które w dniu ostatecznego zgłoszenia będą miały 
uzupełnione dane w EWIDENCJI oraz opłacone składki za 2017 rok.   

• Jednostka powinna pobrać zaliczkę od Skarbnika Hufca na zakup zniczy   
• Każda jednostka powinna posiadać odpowiednią zgodę z Miejskiego Zarządu Dróg I Transportu na 
 prowadzenie akcji zarobkowej w wyznaczonym terenie.  

W czasie akcji:   
• Harcerze biorą udział w akcji wyłącznie w mundurach.   
• Na terenie stoiska musi znajdować się pełnoletni opiekun jednostki.   
• Opiekunowie są zobowiązani do oddania raportu z akcji do sekretariatu Hufca wraz z rozliczeniem 
 akcji najpóźniej do 10.11.2017 r.   

• W trakcie akcji raporty spisywane będą również przez Komisję Rewizyjną Hufca lub Komendę 
Hufca.   

• W trakcie akcji zarobkowej za bezpieczne przechowywanie pieniędzy odpowiada opieun akcji 
 zarobkowej. Wszelkie sytuacje kryzysowe, zagubienie, kradzież muszą być natychmiast  zgłoszone 
do Komendy Hufca  

Po akcji :   
• Rozliczenie wyznaczonych jednostek będzie dokonywane u Skarbnika Hufca w ustalonym wcześniej 

terminie, nie później niż 10.11.2017 r.   
• Do rozilczenia jednostka powinna przedłożyć następujące dokumenty: faktura zakupu zniczy, 

wypełniona książka przychodów i rozchodów ( załącznik nr 1)   
• Od uzyskanych przychodów zostanie odprowadzony podatek VAT.   
• Jednostka nie zostanie rozliczona bez złożenia raportów opiekuna.   
• W razie nie zastosowania się jednostki do powyższej procedury wszelkie konsekwencje spoczywają 
 na pełnoletnim opiekunie akcji ze strony jednostki.   
Nie przestrzeganie regulaminu będzie skutkowało zawieszeniem udziału w kolejnych 

akcjach zaobkowych !   
 

Komenda Hufca zastrzega sobie prawo do zmian ww. procedury.   
hm. Krystian Łaszewski  

Skarbnik Hufca   
 


