
Zarz dzenie  
Pe nomocnika ds. Hufca ZHP Wroc aw i Skarbnika Hufca ZHP Wroc aw   

Nr 1/2013 z dnia 14 maja 2013 r.  
w sprawie  

przeprowadzenia inwentaryzacji sk adników maj tkowych i pieni nych  
oraz pozosta ych aktywów i pasywów Hufca ZHP Wroc aw 

na dzie  30 wrze nia 2013 
 
 

§ 1 
Stosownie do ustale  instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
obowi zuj cej w ZHP oraz zasad ustalonych przez powszechn  praktyk  i zwyczaje 
zarz dzamy przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji nast puj cych sk adników 
maj tkowych oraz pozosta ych aktywów i pasywów: 

1. rodków pieni nych w kasie, 
2. rodków trwa ych, 
3. niskowarto ciowych rodków trwa ych, 
4. warto ci niematerialnych i prawnych, 
5. niskowarto ciowych warto ci niematerialnych i prawnych, 
6. obcych rodków trwa ych, 
7. rodków trwa ych i niskowarto ciowych rodków trwa ych  w HBO Krzeczkowo, 
8. rodków trwa ych i niskowarto ciowych rodków trwa ych w HBO Wojnowo, 
9. rodków trwa ych i niskowarto ciowych rodków trwa ych w HOW Racho, 
10. rodków trwa ych i niskowarto ciowych rodków trwa ych w HOW Stanica, 

 
§ 2 

Sk adniki maj tkowe o których mowa w § 1 pkt. od 1 do 10 podlegaj  spisowi wed ug 
stanu ewidencyjnego na dzie  30 wrze nia 2013 r. 

 
§ 3 

Sk ad Komisji Inwentaryzacyjnej:  
Przewodnicz cy: pwd.  ukasz G dek  
Cz onek – hm. Ma gorzata Zió kowska  
Cz onek – pwd. Tomasz Zawodny  
 

§ 4 
Do przeprowadzenia inwentaryzacji powo ujemy nast puj ce Zespo y Spisowe: 
1. Zespó  do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w dniu 1 pa dziernika 2013 r. w 

sk adzie: 
      Przewodnicz cy – hm. Anna Binkowska  
          Cz onek – hm. Aldona Bi kowska  
          Cz onek – pwd. Miros aw Bi kowski  
2. Zespó  do przeprowadzenia inwentaryzacji rodków trwa ych, niskowarto ciowych 

rodków trwa ych, warto ci niematerialnych i prawnych, niskowarto ciowych 
warto ci niematerialnych i prawnych, obcych rodków trwa ych wed ug w dniach od 
2 wrze nia 2013 r. do 25 wrze nia 2013 r. w sk adzie: 

      Przewodnicz cy – Jakub Ostrowski   
          Cz onek – phm. Irena Do yk 
          Cz onek – pwd. Agata Kotulska 
3. Zespó  do przeprowadzenia inwentaryzacji rodków trwa ych i niskowarto ciowych 

rodków trwa ych w HBO Krzeczkowo,  w dniach od 5 lipca 2013 r. do 16 sierpnia 
2013 r. w sk adzie: 

          Przewodnicz cy – Czes aw Bie   



          Cz onek – Maciej Sawicki   
          Cz onek – pwd. S awomir Obara  
4. Zespó  do przeprowadzenia inwentaryzacji rodków trwa ych i niskowarto ciowych 

rodków trwa ych w HBO Wojnowo w dniach 5 lipca 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r. w 
sk adzie: 

          Przewodnicz cy – phm. Czes aw Bie   
          Cz onek – Maciej Sawicki  
          Cz onek – pwd. S awomir Obara  
5. Zespó  do przeprowadzenia inwentaryzacji rodków trwa ych i niskowarto ciowych 

rodków trwa ych w HOW Rancho w dniach 2 wrze nia 2013 r. do 25 wrze nia 2013r. 
w sk adzie: 

          Przewodnicz cy – phm. Roman Kie bus  
          Cz onek – pwd. Bogus aw Gil  
          Cz onek – Magdalena Stupi ska  
6. Zespó  do przeprowadzenia inwentaryzacji rodków trwa ych i niskowarto ciowych 

rodków trwa ych w HOW Stanica w dniach 2 wrze nia 2013 r. do 25 wrze nia 2013r. 
w sk adzie: 

          Przewodnicz cy – pwd. Konrad Krakowiak  
          Cz onek – pwd. Joanna Huzar  
          Cz onek – pwd. Paulina Wróblewska  

 
§ 5 

1. Inwentaryzacj  kasy nale y przeprowadzi  w formie protoko u z kontroli kasy w 
obecno ci osób materialnie odpowiedzialnych za obj te spisem rodki pieni ne. 

2. Arkusze spisowe z Hufca ZHP Wroc aw odbiera Przewodnicz cy Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 
W terminie do 30 wrze nia 2013 r. Przewodnicz cy Komisji Inwentaryzacyjnej 
przeka e komplety dokumentów do Wydzia u Ksi gowo ci  w celu wyliczenia ró nic 
inwentaryzacyjnych. Przewodnicz cy Komisji Inwentaryzacyjnej sporz dza protokó  z 
rozliczenia ró nic inwentaryzacyjnych wraz z wnioskami w terminie do 8 pa dziernika 
2013 r. i przedk ada Pe nomocnikowi ds. Hufca ZHP Wroc aw i Skarbnikowi Hufca ZHP 
Wroc aw w celu wydania stosownych decyzji. 

 
 § 6 

Inwentaryzacj  nale y przeprowadzi  i rozliczy  zgodnie z obowi zuj  w ZHP 
instrukcj  inwentaryzacyjn . 
 

§ 7 
Sk adniki maj tkowe podlegaj ce spisowi z natury spisywane s  na uniwersalnych   
arkuszach spisu z natury. 
Inwentaryzacj rodków pieni nych nale y przeprowadzi  w formie protoko u.  
 

§ 8 
Zarz dzenie  obowi zuje z dniem podpisania. 
 
 
 
 

   Skarbnik                               Pe nomocnik ds. 
      Hufca ZHP Wroc aw                                                Hufca ZHP Wroc aw 
     
 
    phm. Marta Bajrakowska-Syrek              hm. Zbigniew Warzy ski 


