
 

Strona 1 

 

Analiza Budżetu 4 RDW  

przy VII „Dębowym” Szczepie w Radomsku 

 

Zadanie konkursowe 

Zadaniem konkursowym, przed jakim stanęła 4 RDW, było przedstawienie procesu planowania biwaku 

drużyny wraz z efektem końcowym tj. budżetem (zestawieniem planowanych wpływów i wydatków). 

 

Czym jest budżet? 

Najpierw zastanówmy się nad określeniem celu tego zadania. Czym właściwie jest budżet? 

 

Budżet to nic innego jak plan finansowy na założony okres (np. miesiąc, rok), który przedstawia planowane 

koszty i dochody danej jednostki. Ponadto: 

• powinien zawierać również wpływy i wydatki, które pozwalają na planowanie rentowności 

(strata/zysk), ale i płynności finansowej (zdolność do spłacenia wymaganych zobowiązań); 

• może mieć poza charakterem okresowym także wymiar zadaniowy i obejmować planowane koszty 

i przychody związane z realizacją konkretnego przedsięwzięcia, zgodnie z przyjętymi dla jego 

realizacji założeniami organizacyjnymi oraz szacowanym ryzykiem; 

• jego zadaniem jest finansowa racjonalizacja działań jednostki, która stanowi składową podstawy 

planowania przedsięwzięć, czyli dostarcza informacji o tym, czy dane działanie może zakończyć się 

zyskiem, wynikiem neutralnym albo stratą. Pomaga także ocenić konsekwencje podejmowanego 

ryzyka; 

• pozwala podjąć świadomą decyzję co do realizacji danego działania; 

• stanowi podstawę kontroli prowadzonej działalności, wyciągania wniosków i oceny osiągniętych 

wyników, co pozwala na poprawę jakości przyszłych działań. 

 

Mocne strony budżetu 

 

• SZCZEGÓŁOWY PLAN BIWAKU 

Budżet przygotowany przez 34 RDW zawiera szczegółową informację o planowanym przebiegu biwaku od 

strony organizacyjnej. Pozwala to na weryfikację, czy działania planowane podczas biwaku mają swoje 

odzwierciedlenie w sporządzonym budżecie. 

• KOSZTORYS 
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Dokument zawiera kosztorys, pokazujący rozbicie planowanych wydatków na osobę, co może pomóc 

w rozmowach zarówno na temat tego, co jest najdroższą planowana pozycją, jak i w ewentualnych 

wyjaśnieniach, z jakiego powodu koszt biwaku jest właśnie taki. 

• SPRECYZOWANE ZAŁOŻENIA I POTRZEBY 

Kosztorys posiada także uzasadnienie, które precyzuje założenia oraz określa potrzeby i motywacje dla 

przyjęcia właśnie takich a nie innych rozwiązań, a co za tym idzie takiego a nie innego ich kosztu. Kosztorys 

pozwala w czytelny sposób prześledzić także koszt każdego z działań, precyzując także różne ceny dla różnych 

kategorii uczestników. 

 

Co można rozwiązać inaczej 

 

• ŁĄCZNY KOSZT  

Przedstawiony przez 34 RDW budżet pokazuje, że drużyna przemyślała swoje działanie. Jednak w 

przedstawionym budżecie brakuje podania łącznego kosztu (sumy zakładanych wydatków) dla planowanego 

biwaku. Suma zakładanych wpływów i wydatków to kluczowy element dla powstającego budżetu. 

 

• KOSZT “NA OSOBĘ” 

Koszt w kosztorysie został przedstawiony w wariancie „na osobę”, co pozwala oczywiście pokazać składniki 

wpływające na ustaloną wartość wpłaty. Jednak, gdy pochylimy się nad pozycją PROGRAM zobaczymy czającą 

się w takim ujęciu pułapkę. Otóż ilość kartek, flamastrów, innych gadżetów, nie zawsze zależy proporcjonalnie 

od liczby uczestników. Zajęcia dla 8 osób zapewne mogą kosztować tyle samo co dla 12-stu czy 15-tu. W 

budżecie mamy jednak również kategorie kosztów stałych, lub względnie stałych, których pokazywanie „na 

osobę” może mylnie prowadzić do przekonania, iż one spadną wraz z mniejszą liczbą osób. To może 

prowadzić do przykrych rozczarowań. Czasem koszt noclegu bywa umawiany ryczałtem, tak bywa w wypadku 

wynajęcia autokaru (w wypadku tego biwaku busa), wynajęcia przewodnika, etc.  

Warto byłoby także określić, czy dwa poziomy kosztów, wynikające z różnych zniżek, rzeczywiście oznaczają 

różne poziomy wpłaty i różne traktowanie uczestników. Czy fakt, że nie mam zniżki, ma powodować, iż jestem 

inaczej traktowany niż reszta drużyny? A może zbieramy koszty i dzielimy „na osobę” w tej samej wysokości, 

bo stawiamy na to, że wszyscy jesteśmy wspólnotą tej samej drużyny? 

 

• SUMA WPŁYWÓW I WYDATKÓW  

Zbiorcze zestawienie wpływów i wydatków mogłoby być przedstawione w ujęciu czytelnie pokazującym sumę 

wpływów i wydatków z podziałem na pozycje budżetowe, tak żeby było widać, ile łącznie kosztuje nas 

transport, ile program, a ile wyżywienie.  

 

• ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

W budżecie brakuje określenia źródeł finansowania biwaku. Czy będzie to grant programowy? A może środki 

pozostałe po obozie? Czy to wpłaty uczestników, czyli dodatkowa składka członkowska zdaniowa (DSCZ)? 

 

• REDUKCJA KOSZTÓW  

Naszą uwagę zwrócił zapis dotyczący posiłków: „śniadanie i kolacje wędrownicy zapewniają sobie we 

własnym zakresie”, z uzasadnieniem: „w celu zmniejszenia kosztów”. Z jednej strony wydaje się, że to trochę 
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oszukiwanie samego siebie, bo przecież zjeść będzie trzeba i tak, a w związku z tym jedzenie kupić, czyli 

wydatki i koszty jednak ponieść. To nie będzie taniej. Po prostu ukryjemy te wydatki przed sobą samym. W 

takim postępowaniu może być także ryzyko zachęcania, by wędrownicy ograniczyli jedzenie. To ryzykowne 

w moim odbiorze sugerowanie oszczędzania na własnym zdrowiu i zaspokajaniu podstawowych potrzeb.   

 

• SYTUACJE AWARYJNE 

Warto by budżet zawierał jakieś środki na sytuacje awaryjne, albo, jeśli drużyna nie chce zbierać takich wpłat, 

zapewnienie, iż dodatkowe finansowanie, jeśli „coś pójdzie nie tak” (kłopoty z transportem, droższy nocleg 

czy wyżywienie), zostanie zapewnione na przykład z funduszu drużyny. 

Temat „funduszu ryzyka” powinien zostać w budżecie w jakiś sposób uwzględniony. Jeśli byłyby to wpłaty od 

rodziców, należałoby po wyjeździe podjąć decyzję o przeznaczeniu tych środków na działanie drużyny lub o 

zwrocie ich rodzicom. Można tę kwestię poruszyć z rodzicami już przed wyjazdem/biwakiem, przyjmując z 

góry pewien tryb postępowania. 

Jako jeden z elementów ryzyka przyjęlibyśmy także niepełną frekwencję. Część kosztów jest w ramach biwaku 

w stałej wysokości i zmniejszenie liczebności uczestników nie spowoduje ich zmniejszenia, za to nastąpi 

wtedy spadek wpłat uczestników. Ten aspekt powinien zostać w budżecie poruszony. 

 

• DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA-ZADANIOWA 

No i na koniec jeszcze jedna kwestia, czysto formalno-proceduralna. Wpłaty rodziców to tak zwana 

Dodatkowa Składka Członkowska – Zadaniowa (DSCZ). Warto aby w budżecie ta nazwa się pojawiła, choć 

patrząc od strony mechanizmu bilansowania wpływów i wydatków nie jest to może kluczowe. Niemniej 

jednak z nadaniem wpłatom statusu DSCZ też wiążą się konkretne działania, które w zestawieniu 

planowanych przygotowań powinny zostać uwzględnione. 

 

Jako załącznik dołączamy cztery propozycje formatek budżetowych, na różnym poziomie szczegółowości, 

które pokazują, o jakim rodzaju czytelności mówimy.  

 

Te kilka sugestii oraz uwag, mamy nadzieję, pozwoli na stworzenie następnego budżetu w jeszcze lepszej 

formie, czego Wam, drodzy wędrownicy, życzymy! 

 

hm. Paweł Marciniak  

Kierownik Wydziału Wychowania Ekonomicznego GK ZHP  

 

phm. Adam Olbrycht  

Członek Wydziału Wychowania Ekonomicznego GK ZHP  

Skarbnik Hufca ZHP Warszawa-Mokotów  

 

phm. Artur Brzyski  

Członek Wydziału Wychowania Ekonomicznego GK ZHP 
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PRZYKŁADY OPRACOWANIA BUDŻETÓW  

Przykład I – preliminarz biwaku, uproszczony  
 

Przykład zaczerpnięty z materiału hm. Macieja Młynarczyka : „Przed Pierwszym Gwizdkiem -  Pogawędki 

dla organizatorów i członków kadry obozów harcerskich” 

 

 

Przykład II - preliminarz biwaku, standardowy 
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Przykład zaczerpnięty z materiałów Hufca ZHP Warszawa – Wola (część finansowa) 

 
 

Przykład III – plan finansowy zlotu (szczepu, hufca) 

Przykład zaczerpnięty z materiałów własnych (pokazano tylko przykład formatki finansowej,  

z założeniami organizacyjnymi, bez części planu zawierającego opis celów, zamierzeń, etc.) 
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Przykład IV – plan finansowy dla działań wydziałów i zespołów GK ZHP 

Przykład zaczerpnięty z materiałów GK ZHP (część Karty Projektu) 
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