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Czuwaj!

KOMUNIKAT NR 3 PEŁNOMOCNIKA DS. HAL 2016

OGŁOSZENIA:
1. Uwaga!

Otrzymaliśmy informację z Sądu Rejonowego, że ostatnio zmieniły się punkty ustawy, na podstawie której
wolontariusze zwolnieni są z opłaty za wydanie odpowiedzi na zapytanie o niekaralności. Na naszej stronie
internetowej pojawił się już uaktualniony wzór. (Dokumenty/Dokumenty HAL2016/KRK)

2. Informuję, że w sytuacji, w której Komendant obozu dostarczył do KCh karty kwalifikacyjne dla
uczestników jego obozu niezgodne z obowiązującymi wytycznymi, zarówno szef biura jak i pracownicy KCh
wydają materiały o danym obozie z prawidłową, pustą kartą kwalifikacyjną. Proszę mieć na uwadze fakt, że
karty pobrane u nas przez rodziców, należy ponownie podbić i podpisać przez organizatora.
TERMINARZ:

Nowe terminy dyżurów: poniedziałek i czwartek do godz. 18.00 (dh Agata od godz. 12.00, dh Tadeusz od ok
godz. 16.00).

Proszę o wcześniejsze przesłanie propozycji terminu przyjazdu, gdyż będziemy ustalać konkretne godziny
spotkań z poszczególnymi Komendantami obozów.
FINANSE:

1. Za wyjątkiem Komendanta Związku Drużyn Zbąszynek, żaden z Komendantów nie odniósł się do
zaproponowanej stawki za zakwaterowanie. Przyjęta została zatem kwota 15 zł za 1 miejsce noclegowe.
2. W załączeniu do maila przesyłam pliki opracowane przez dział finansowy Chorągwi. Są to:
 Ankieta oraz zaświadczenie zleceniobiorcy (Załącznik 1 do Umowy Zlecenia)
 Zestawienie Umów Zlecenia z ZUS i podatkiem (Excel)
 Tabela oskładkowań ubez. zlecenia

 Wzór umowy użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych

3. Jeżeli ktoś posiada obozowy bloczek KP z zeszłego roku, to proszę je wykorzystać w tym roku. Jeżeli
zeszłoroczny już się skończył, proszę go zdać w księgowości KCh, zgłaszając uprzednio dh Agnieszce z
księgowości zapotrzebowanie na nowy bloczek.
4. Zespół finansowy opracował wzór faktury sprzedaży. Po zatwierdzeniu go przez główną księgową,
zostanie on przesłany do Komendantów. Proszę spodziewać się maila w tej sprawie.
Pełnomocnik ds. HAL
Agata Bazydło

