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UCHWAŁA Nł 61lZ,O.fN14

?arądu Okęgu Maz. Polskiego Związku Wędkarskiąo
z dnia 17listopada Nl4r.

w sprawie pzyjęcia,,Zasad gospodarkifinansowej Kół PZW".

Na podstawie § 46 p. 10 i 19 Statutu PNtlZarządOkręgu Mazowieckiego zatwierdza 
"Zasady

gospodarki fi nansowej Kół PZW stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Jednocześnie anuluje się UchwaĘ nr 11912.1,12014 z 7 listopada 2011 roku zatwierdzająą

dotychczas obowiąujące 
"Zasady 

gospodarki finansowej Kół PZW".

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

sxnhArulx

q.Borowy



1ałEznikdo Uchwały Nr6l/2.0./2014 Z.O. z 17listopada 2014r.

GOSPODARKA F|NANSOWA KOŁ OM PZW

1. Pzewidziane w pżepisach prawnych obowiązki pracownikow, zwięanych z działalnością
fi nansową koła, pzejmują

o prezes koła, ktory pełni prawa i obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej (koła) w zakresie
gospodarki finansowej,

o skarbnik koła, który pełni prawa i obowiązki głownego księgowego jednostki organizacyjnej
(koła).

. Gospodaękoła, ktory pełni prawa i obowiązki kierownika komórki odpowiedzialnej za sprawy

administracyjne i gospodarcze.

2. PREZES 21ę2ąDU koła jako dysponent finansow koła, podpisuje wszystkie dowody rachunkowe

do wypłaty pzed ich realizaĄąw kasie, co stanowi kontrolę merytoryczną i zasadnośó poniesionego

wydatku.

3. ZADANIA SKARBNIKA:
. prowadzenie kasy koła, spoządzanie rapońów finansowych oraz przekazywanie ich do Okręgu

wruz zkompletnymi dowodami finansowymi do 10 dnia kazdego miesiąca.

. udokumentowanie dochodow i kosztow kasowych i bankowych prawidłowo wypełnionymi

opisanymi dowodami rachunkowymi,
. sprawdzanie dowodow finansowych pod względem formalno-rachunkowym pzed ich

realizacją
. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania takimi jak: kp, kw i rozliczanie się co

najmniej raz w miesiącu z kierownikiem schroniska,
. opracowanie preliminazafinansowego,
o ostatecznego rozliczenia się z pobranych znakow i zezwoleń na wędkowanie i wpłacenia

należnych kwot do 15 pażdziernika kazdego roku, W pzypadku nie rozliczenia się w terminie

będzie obniżona wysokośc diety za kazdy dzień zwłoki o 1% wańości diety,

o skarbnik podpisuje oświadczenie o pzyjęciu na siebie odpowiedzialności materialnej za
powiezone mu przez koło pieniądze i inne wartości,

. Za pełnione obowiązki skarbnik będzie pobierał dietę w wysokości określonej w preliminazu

budzetowym Okręgu i Koła na dany rok,

4. GOSPODARZ koła odpowiedzialny jest za całokształt gospodarki zeczowymi składnikami

majątkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w uzytkowaniu koła oraz prowadzenie ewidencji

tych składnikow (ksiązka inwentazowa majątku tnruałego i pzedmiotow nietrwałych). Gospodaz koła

może otzymywać z kasy koła zaliczki na zakup zeczowych składnikow majątkowych niezbędnych do

działania koła, na opłacanie rachunkow za usługi wykonywane narzeczkoła.

5. KOŁA PAN działdlą na zasadach organizacyjnych wewnętznego rozrachunku gospodarcze§o.

Nie prowadzą ewidencji księgowej, ani też sprawozdawczości finansowej pzewidzianej dla

jednostki organizacyjnej PZW.



6. DRUKI OBOWIĘUJĄCĘ W KOŁACH:
. zapolrzebowanie na znaki izezwolenia na wędkowanie,

. Rozliczenie pzyjętych wpłat od członkow 0M pzw zaznakiwańościowe wruzzzezwoleniami,

. Rozliczenie sprzedaży znakow izezwoleń,
o kańoteka magazynowa ilościowo - wartościowa,

. Druk zarachowania odpisu składek,

. Rapońfinansowy,
o Ewidencja pzebiegu kilometrow,

. Jednorazowe pozwolenie na uzycie samochodu prywatnego,

o Dokumenty kasowe (KP, KW)

o Oświadczeniezleceniobiorcy,
o PlT R,

o Protokołkontrolikasy,
o plan dochodow i kosztow.

7, MPORTY FlNANsoWE
Koła prowadzą wyłącznie gospodarkę kasową polegającą na przyjmowaniu wpływ9w i dokonYwaniu

wydaików związanich z Óziałalnością. Koła muszą posiadać własne rachunki bankowe. CałoŚĆ

dókumentacji fińanŚowo-księgowej roła PZW przekazują w formie ,,rapońu finansowego" do Okręgu

PZW, gdzie podlega on ewidencji księgowej.

_ Koła spoządzają rapońy finansowe, w ktorych ujmują wpływy i wydatki związane z działalnoŚcią koł

na podstawie oŃboów iachunkowych. Do iaportow tych dołącza się wszystkie oryginalne dowodY

finansowe, uzasadniające pzychody i rozchody środkow pieniężnych będącYch w. dYsPozYcji koł.

Kazdy dokument powińien'byb opisany - uzasadniający cel dokonanego zakupu i pzeznaczenie.

powińien byc on zatwierdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Przez Prezesa

(wiceprezesa) i skarbnika koła.

n.porty finańsowe są rapońami miesięcznymi - od 1 do ostatniego dnia miesiąca i PowinnY bYc

numerowane w skali ior<lJ (rz miesięcy - 12 rapońow), jezeli rapoń będzie miał tzY stronY to dalej

będzie ten sam rapoń np, iaport nr't. w raporcie wpisujemy każdą pozycję oddzielnie numerujemY

zawsze od 1.

_ Do rapońów finansowych, w których wykazywane są przychody ze składek cŻonkowskich oraz ze

składek na zagospodarowanie i oóhronę woł, skańnlcy kół zobowiązani są dołączYĆ sPecYfikację

-pŃ-o- poda].ącvcn Ętuł wpłaty, Rodiózając sprzedai z danego miesiąca w raporcie wPisujemY

uubłltę oo'zaząóu okĘgu tat<ą jÓĘ faktyczńió dokonaliśmy a nie jaka wynika z rozliczenia odPisu dla

koła.

- Wpłaty dobrowolne powinny być pzyjmowane na KP z opisem czego dotyczą.czy są to wpłaty na

oziałalnbso organizac}jną kołb lub cebwe np.na zawody spońowe czy pracę z młodzieżą

_ W okresach nasilenia wpłat składek można zaniechaó wystawiania dla PoszczegolnYch członkÓw

PZW asygnaty rasowej r<b. W §ch przypadkach dopuszcza się przyjmowanie.wpłat na podstawie

,,rirt1l *óit,. óowód Kń wystawió się'na'ógflnąkwoĘ objętych listą z adnotacją,,od nr"""",do nr

.....,,. Lista ta (spzedai) iiuurdowodami ,ipłat itanowią fÓostawę do rozliczenia koła z otzYmanYch

w depozyt znakorr, zezwoleń na wędkowanie i legitymacji członkowskich,

_ Do raportu na koniec miesiąca musi być dołączony ry9iąg z,banku, w kasie koła nie moze być saldo

uńńn,j, jezeli jest jakiś wyditek przeiraczaj'ącv łań kaiy to ujmujemy go w następnym raporcie,



Wpłaty skarbników do Zarządu Okręgu winny byó dokonywane z konta należącego do koła a nie z
konta osobistego.

- Rapońy finansowe koł są zamykane na koniec każdego miesiąca. Zatwierdzone rapońy finansowe
przez Wezesa, /wiceprezesa/ koła i komisję rewizyjną skarbnicy zobowiązani są do składania w
Okręgu PZW w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca

Pracownik komórki finansowej księgowości przy pzyjmowaniu raportow finansowych kół jest

zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości udokumentowania dochodów i kosztów koła. Zobowięany
jest równiez do stwierdzenia prawidłowości sprawdzenia dokumentacji pod względem merytorycznym i

formalno-rachunkowym (czy są podpisy prezesa, skarbnika i komisji rewizyjnej). Jeżeli w czasie

sprawdzania zostaną ujawnione nieprawidłowości w dokumentach finansowych, zobowiązuje się
skarbnika do ich usunięcia w ściśle ustalonym terminie.

_ Działalnośó finansowa kół prowadzona jest na podstawie rocznych budżetow, obejmujących koszty

w układzie rodzajowym oraz dochody w części pżeznaczonej na finansowanie koł. Roczne budzety

zatwierdzane są przez Zarząd koła. Preliminarze budzetowe składane są do Okręgu w terminie

ustalonym przezZarząd Okręgu przed Walnym Zgromadzeniem Koła.

- Reasumując powyzsze, raporty finansowe kół powinny byó kontrolowane przez prezesa,

/wiceprezesa/ i komisję rewizyjną koła celem stwierdzenia czy odzwierciedlają one prawidłową

gospodarkę finansową koła.

Organem odpowiedzialnym za finanse koła jest ZARZĄD KąA, a organem kontrolującym całość

KoMlsJA REW|ZYJNA KoŁA.

8. FAKTURY
. Wystawianie faktur - nabywcą jest - Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w

Warszawie z dopisanym numerem koła (pełna nazwa bez skrótów),

. Opłata faktur - jezeli na fakturze nie jest napisane ,,zapłacone gotowk{', należy dołączyÓ

potwierdzenie zapłaty (pzelew bankowy lub KP),

o wpisywanie do rapońu - faktury z danego miesiąca płacimy w tym miesiącu i ujmujemy w

raporcie z tego miesiąca, natomiast faktury z danego miesiąca zapłacone w kolejnym miesiącu

wpisujemy do rapońu finansowego, w którym faktura została zapłacona,

o Faktury w rapońach wpisujemy pojedynczo,

9. POGoTOWIE KAsoWE
Wysokość pogotowia kasowego w kołach ustala Zarząd Okręgu:

o Koła do 500 członkow - 2000,00 PLN
. Koła do 1000 członkow - 3000,00 PLN
o Koła powyzej 1000 członkow - 5000,00 PLN

prezes koła winien zabezpieczyć odpowiednie warunkidla właściwego i bezpiecznego pzechowywania

pieniędzy i majątku przed kradziezą i innymi pzypadkami losowymi (kasetka metalowa, kasa

pancerna).

10. DzlAŁALNoŚc F|NANSOWA scHRONlsK
- Koła prowadzące schroniska i przystanie mogą upowaznić pzystaniowego do pzyjmowania wPłat za

usługi bwiadczońe pzez ośrodek i przekazywania ich do kasy koła lub na konto bankowe co najmniej

raz ń tygodniu, przystaniowy zobowiązany jest za kazdą świadczoną usługę (noclegi, wYpoŻYczenie

łodzi, spŹętu, korzyŚtanie z farkingu) wystawić paragon z kasy fiskalnej. W pzypadku międzykołowych

imprez'węłkarskicń wystawia się jedyn'le dowod finansowy ,,Kasa Pzyjmie". W tYm celu skarbnik koła



zobowiązany jest zaopatrzyć pzystaniowego w asygnaty uKP", ktore są drukami ścisłego
zarachowania. Przed wydaniem druków za pokwitowaniem pżez przystaniowego, skarbnik koła jest

zobowiązany do ponumerowania ich izaewidencjonowania w Ęestze.

- Skarbnik koła przyjmując wpłaty od pzystaniowego wystawia własny dowod kasowy ,,KP" podając w

treści zapisu ,,usługi schroniska lub przystani wg dowodów księgowych KP od nr..,do nr,.." lub

paragonu z kasy fiskalnej. Skarbnik jest zobowiąany skontrolowaó kolejnośó numeracji oraz
kompletnośó dowodów wystawionych puez pzystaniowego. Na dowodzie wpłat powinna znajdowaó
się adnotacja czy usługa dotyczy członka PZW czy tez osoby niezzeszonej.

_ Wszelkie koszty zwiąane z utrzymaniem schroniska lub przystani pokrywane są z ich przychodów

księgowanych na koncie koła. W tym celu pzystaniowy może otzymywać z koła zaliczkę na pokrycie

biezących kosztow gotowkowych. Faktury obce za energię elektryczną gaz, telefon, pranie itp, powinny

być pokrywane pęez koło w drodze obrotu bezgotowkowego (z rachunku bankowego), W raportach

finansowych koła obroty bazy turystycznej wykazuje się oddzielnie po stronie dochodow i oddzielnie po

stronie rozchodów, Nie można wykazywać sum netto (dochody minus rozchody). Rapoń finansowy

spoządzony jest w formie zbiorczĄ- koła i schroniska lub pzystani.

11. GoSPODARKA MAGMYNOWA
Koła PZW nie prowadzą gospodarki magazynowej, Wszystkie zakupy materiałow księgowane są
bezpośrednio w ciężar kosztow,

12. ŚRODKITRWAŁE I PMEDMIOTY N|ETRWAŁE
Koło może posiadać spzęt i inne składniki majątkowe stanowiące wyposażenie lokalu koła, świetlic,

schronisk. Rzeczowe składniki majątkowe składająsię ze:

o środkow trwałych o wańościpowyzej3500,00 PLN
o pzedmiotow nietnłałych o wańości ponizej 3500,00 PLN

Rzeczowe składniki majątkowe stanowiące własnośó koła winny być powiezone pieczy gospodazowi

koła lub innej osobie upowaznionĄ przez Zanąd koła. Osoba ta bieze na siebie obowiązek
prawidłowego zabezpieczenia, pzechowywania, użytkowania i konserwacji powiezonego majątku oraz

podpisuje deklarację o odpowiedzialności materialnej za powiezone jej mienie. Wszystkie składniki

majątkowe koła nalezy na bieząco wpisywaó do ksiąki inwentazowej i oznakowywać je w sposób

tnruały a pzy opisie faktury z takim pzedmiotem nalezy dopisaó, ze jest on wpisany na stan inwentaza,

Środki trwałe znajdujące się w stanie uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie (nieopłacalnośó

naprawy) należy zlikwidować i spisaó ze stanu. W tym celu Zaząd koła powołuje komisję w składzie

trzech osób, w tym jeden członek Komisji Rewizyjnej Koła, oraz w obecności pracownika biura Okręgu

PZw,
Komisja ta puy wspołudziale osoby materiatnie odpowiedzialnej ma obowiązek dokonać likwidacji

i spoządzić protokół likwidacji, Protokoł musi być zatwierdzony przez Prezesa koła. Protokół likwidacji

spoządza się w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem :

. egzemplaz dla Zarządu Okręgu,

. egzemplaz dla koła

Wszystkie zakupy środkow trwałych i nietrwałych oraz wydatki powyzej 1000,00 PLN muszą bYĆ

potwierdzone Uchwałą Zarządu Koła.



13. |NWENTARYZACJA
Pzez inwentaryzację rozumie się ustalenie zeczywistego stanu składnikow majątkowych oraz

gotowki w kasie i na rachunkach bankowych, Dokonana inwentaryzacja pozwala stwierdzic faktyczny

stan majątkowy i ewentualne wykrycie nieprawidłowości środkami pieniężnymi oraz ustalenie rodzaju i

wielkości ewentualnych roznic jakie mogłyby powstać między stanem zeczywistym a danymi

wynikającymi z zapisów księgowych. lnwentaryzacja stanowi żródło informacji o stanie składnikow

majątkowych , oraz jest nazędziem ich kontroli. W skład dokumentacji inwentaryzacyjnej wchodzą

następujące doku menty:
o arkusz spisu z natury,

o protokołkontrolikasy
lnwentaryzacja polega na przeplowadzeniu zliczenia i zapisania ilości pienięznych i zeczowych
składników majątku oraz ustalenia drogąoględzin ich jakości, Pzedmiotem inwentaryzacjitądrogąsą

. środki trwałe - inwentaryzacja co 4 lata,

r przedmioty nietrwałe - inwentaryzacja co Zlata,
o gotówka w kasie - inwentaryzacja co roku.

14. DELEGACJE
Rozliczanie polecenia wyjazdu słuzbowego (delegacji słuzbowej) następuje na podstawie decyzji

Prezesa koła lub osoby upowaznionej, Dokument jest wystawiony w jednym egzemplarzu. Powinien

zawierać pieczątkę koła, kolejny numer, nazwisko i imię osoby delegowanej, okres na jaki dana osoba
jest delegowana, cel i miejsce podrozy, określony środek lokomocji, datę i podpis zlecającego wyjazd.

W raporcie finansowym nie sumujemy delegacji, kazdą wpisujemy oddzielnie, ponieważ delegacje np,

skarbnika księguje się na innych kontach niz delegacje dotyczące zawodow,

Rozliczenie kosztów podrozy następuje po wypełnieniu druku delegacji zgodnie ze stanem faktycznym,

podpisaniu jej pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i zatwierdzeniu przez osoby

odpowiedzialne.
Osobie oddelegowanej słuzbowo na podstawie polecenia wyjazdu służbowego przysługuje W
zależności od czasu tnłania podrozy dieta i tak;

. za niepełnądobę:

=+ od B do 12 godzin - pzysługuje połowa diety

+ ponad 12 godzin - pzysługuje dieta w pełnejwysokości

. zakolejnąrozpoczętądobę:

= do B godzin - pzysługuje połowa diety,

+ ponad B godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

Dieta nie przysługuje za ęzas delegowania do miejscowości, w ktoĘ delegowany zamieszkuje, a takze

w raziegdy detegowanemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Zakażdąrozpoczętądobę
pobytu w- podrozy słuzbowej delegowanemu pzysługuje ryczałt za pokrycie kosztow dojazdow

środkami komunikacji miejskiej w wysokości 20% diety.

Ryczałt nie przysługuje, jeślidelegowany odbywa podroz samochodem służbowym lub prywatnYm.

ZÓ noclegi pzysłuóuje delegowanemu zwrot kosztów, gdy nie zapewniono mu bezpłatnego noclegu,

w wysokóści isox Óiety. ńyczałt za noclegi pzysługuje wówczas, gdy nocteg tnruał co najmniej 6

godzin pomiędzy godzinami 21,7 rano.

ńyczałi za ńocleó nie pzysługuje, gdy delegowany w tym czasie korzystał z podróży w wagonie

sypialnym lub kuszetki.

W pvypadku używania pojazdow prywatnych dla celów służbowych zwrot kosztów nastęPuje

po ńr.Ó*nozeniu ilości pzejóchanych kilometrow przez obowiązującą w danym okresie stawkę za 1



kilometr, która ogłaszana jest przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Dzienniku Ustaw. W

razie braku Ę ewidencji wydatki pono§zone pzez koło nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Do

delegacji należy załączyć zezwolenie na jednorazowe użycie samochodu i ewidencję pzebiegu
pojazdu.

W odniesieniu do spońowcow biorących udziałw zawodach, ktorym zezwolono na użycie do podrozy

własnego samochodu, obowiązuje zasada wykorzystania tego samochodu pzynajmniej dla dwóch

zawodników. Przy wykorzystaniu pojazdu tylko pzez jednego zawodnika, pnysługuje 507o cen} stawki

za 1 km. Koszty podrozy członków PZW i spońowców nie podlegająlimitowaniu.

15. NAGRODY
Nagrody rzeczowe mogą byó zakupione dla zawodników uczestniczących w zawodach.
Dokumentem stwierdzającym zakup nagród dla zawodników jest faktura VAT. Do faktury należy

dołączyć pokwitowanie odbioru nagrody przez zawodnika względnie protokoł Komisji §ędziowskiej z
wręczenia w/w nagrod. Dokument taki powinien zawieraó następujące dane:

. Datę zawodów,

. Rodzaj zawodów,
o lmię i nazwisko zawodnika,
. Lokatę - zajęte miejsce w zawodach,
. Rodzaj nagrody i wańość,
. Podpisy (osoby odbierającej, ewentualnie Komisji).

, Koła rozgrywające zawody zobowiązane są do składania protokołu z zawodów z listą stańową do

działu spońu oraz kopie Mw dokumentow wraz oryginałem potwierdzenia odbioru nagrod do raportu

finansowego.

Zgodnie z par.9 ust, 1 Rozporządzenia Ministra Finansowców z 24 marca 1995 roku w sprawie

podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania jest wańość wygranych w

konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i spońu w kwocie 760,00 PLN. Nagrody,

których jednorazowa wańość pzekracza tą kwotę podlegają zryczałtowanemu podatkowi

dochodowemu w wysokości 10 % od wańości nagrody bez odejmowania kwoty wolnej od podatku (ań.

1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

16. BEZOSOBoWYFUNDUSZPŁAc
Wypłaty z bezosobowego funduszu płac są dokonywane wyłącznie na podstawie uprzednio zawańej

umowy zlecenia/umowy o dzieło, po przedstawieniu do realizacji rachunku zatwierdzonego przez

Prezesa koła, po wykonaniu zleconej pracy.
potrącone składki na ubezpieczenie społeczne i podatek nalezy wpłació do Okręgu w tym samym

miesĘu, w ktorym dokonano wypłaty i zgłoszenie do księgowości ewentualnej koniecznoŚci

wyĘestrowania osoby ubezpieczonej z ZUS.

W pzypadku zawarcia umowy zlecenia/o dzieło w kole - osoba odpowiedzialna za finanse

zobowiązana jest zgłosió do działu księgowości w ciągu 5 dni od podpisania umowy wszystkich danych

dotyczących osoby u bezpieczonej (oświadczenie zleceniobiorcy) :

Data zawarcia umowy

data zakończenia umowy ,.. ...

Nazwisko iimię.,, t...t..l.,

Nazwisko rodowe.,.
lmiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania z nr kod

Adres zameldowania z nr kod ..!...t.,



Gmina,..
Powiat,..
Województwo,..,....,,...
PESEL rt....trllrll.r,
t\llDttll

Numerdowodu osobistego ..wydany przez,,. !!ltll.t!rllrrtt..!,rl,

Uząd Skarbowy ...

Nr telefonu ..|.....,

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a na umowę o pracę (nazwa i adres Pracodawcy)

a, moje wynagrodzenie wynosi, więcej lub jest równe najniższemu wynagrodzeniu w gospodarce

narodowej 
-TAK 

/ NlE
Oświadczam, że jestem zatrudniony tytułem umowy zlecenia (nazwa i adres pracodawcy):

d ata zawarcia i zakończenia u mowy zlecenia
Oświadczam, iz jestem Studentem/Doktorantem:
Nazwa iadres Uczelni: t..l.....lt...|.|

Numer legitymacji: ,.....ll..l.,

Oświadczam, że jestem:* Emerytem / Rencistą numerlegitymacji l..................,

Oświadczam, że:* jestem / nie jestem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnyla
* Wnoszę / nie wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem: Emerytalnym, rentowym, chorobowym.

Ww jest zobowiązany do złożenia na piśmie wszelkich zmian wynikających z niniejszego

oświadczenia.
W terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym płatnik (w tym pzypadku komorka

finansowa 0M PZW) wystawia podatnikowi

o plT 11 - informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dokument

ten zostaje dostarczony za potwierdzeniem nadania do zleceniobiorcy i Urzędu).

17. FUNDU§Z oDTWOMENIOVVY
Zgodnie z Uchwałą nr 54 Zarządu Głównego PZW z dnia 16 czerwca 1999 roku w punkcie 4 - OM
pŻW zobowięany jest do tworzenia funduszu inwestycyjnego (odtworzeniowego), Podstawowym

źródłem finanŚowinia są odpisy amońyzacyjne od środków trwałych będących w dyspozycji Okręgu i

Kół. o wysokośó odpisu na Mw fundusz mowi coroczna uchwała Zarządu OM PZW zatwierdzająca

założenia do opracowania preliminarza budżetowego Kółna następny rok w pozycji KOSZTY.
podstawą do wyliczenia kwoty odpisu jest wańość umozenia środkow trwałych z popzedniego roku

kalendazbwego wyliczonego-przez dział finansowo-księgowy. Fundusz odtwoneniowY moŻe bYc

wykozystany wyłącinie do Ódtworzenia lub powiększenia majątku schroniska lub koła. Zobowiąuje się

róła oo pozostawiónia na koncie niewykorzystanych kwot na Mw cele, a skumulowane środki będą do

dyspozycji w latach następnych.


