
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
KWATERMISTRZA

Imię i nazwisko

Adres

Seria i numer dowodu osobistego

Nazwa placówki
wypoczynku

Adres placówki
wypoczynku

Nazwa środowiska
(pieczątka)

Termin pełnienia
obowiązków

kwatermistrza

Oświadczenie kwatermistrza:
1. Posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kwatermistrza;
2. Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów  państwowych,

regulaminów i instrukcji Związku oraz Statutu;
3. Posiadam dobry stan zdrowia potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz badania

na nosicielstwo.

Data Podpis kwatermistrza

Zakres czynności:
1. Jestem bezpośrednio odpowiedzialny za powierzony mojej osobie majątek, w tym środki pieniężne;
2. Należycie  wykonuję  swoje  obowiązki  wynikające  z  niniejszego  zakresu  oraz  innych  ustaleń

z kierownikiem placówki wypoczynku lub osobą przez niego upoważnioną.

Do obowiązków kwatermistrza należy:
1. Wykonywanie  zaopatrzenia  w produkty,  środki  i  materiały  potrzebne  do  funkcjonowania  placówki  na

żądanie kierownika placówki wypoczynku lub osoby przez niego upoważnionej;
2. Systematyczne  prowadzenie  dokumentacji  związanej  z  wykonywaną  funkcją  w  sposób  bezbłędny,

staranny i na bieżąco;
3. Stała współpraca z personelem odpowiedzialnym za przygotowywanie posiłków (w tym przygotowanie

jadłospisu na 14 kolejnych dni akcji) oraz nadzór nad sprawami dotyczącymi żywności i prawidłowego
żywienia. Sporządzanie spisu jadłospisu z każdego dnia;

4. Kontrola stanów magazynowych żywności (ilość, jakość, data przydatności do spożycia) oraz materiałów
i sprzętu. W razie potrzeb dokonywanie odpowiednich zakupów;

5. Właściwie rozliczenie się z zawartych umów oraz odprowadzenie podatków do Skarbnika Okręgu;
6. Złożenie rozliczenia finansowego i dokumentacji prowadzonej placówki wypoczynku w nieprzekraczalnym

terminie 14 dni od jej zakończenia;
7. Dokonywanie poprawy błędów w złożonej dokumentacji w terminie 7 dni od ich ujawnienia przez osoby

wskazane przez Zarząd Okręgu.

Kwatermistrz służbowo podlega kierownikowi placówki wypoczynku.

Podpis kierownika placówki Podpis kwatermistrza

Miejscowość i data

* Zakres obowiązków sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden umieszcza się w dokumentacji
placówki, a drugi przekazuje się osobie pracującej na ww stanowisku.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

tel/fax (0-12) 421-76-59, e-mail: malopolska@zhr.pl, www.malopolska.zhr.pl
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