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Hufiec ZHP Ziemi Tyskiej 

UCHWAŁA nr 49/HZT/2017 
Komendy Hufca ZHP Ziemi Tyskiej 

im. Wojska Polskiego z dnia 29.06.2017r.  
w sprawie zakupu nagród wolontariuszy 

i członków Związku Harcerstwa Polskiego 
  

 
Działając na podstawie § 52, ust. 2, pkt 8 Statut ZHP Komenda Hufca ZHP Ziemi 

Tyskiej im. Wojska Polskiego na swoim posiedzeniu w dniu 29.06.2017r. podjęła uchwałę 
w sprawie zakupu nagród wolontariuszy i członków Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

§1 

Nagrody wolontariackie dla członków kadry obozu mogą zostać nabyte dopiero                      
w ostatniej fazie obozu lub bezpośrednio po nim, jeśli już wiadomo, że pozostały                      
w budżecie obozu środki wystarczające na ich sfinansowanie. Nagrody te, powinny 
mieć związek z promocją lub reklamą ZHP. 
 
Uzasadnienie. 
 
Część pierwsza w sposób oczywisty zabezpiecza interesy ZHP przed przypadkiem                       
w którym kadra odpowiedzialna za wynik finansowy obozu otrzyma nagrody podczas 
gdy ZHP będzie musiało dopłacić do danej formy. Sytuację taką należy uznać za 
niedopuszczalną. 
Część druga uchwały jest związana z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od 
osób fizycznych w której odpowiedni artykuł brzmi: 
 
(zwolniona z podatku jest – przyp autora) ...wartość nieodpłatnych świadczeń, o których 
mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją 
lub reklamą - jeżeli jednorazowa  wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; 
zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz 
pracownika świadczeniodawcy lub osoby  pozostającej ze świadczeniodawcą                           
w stosunku cywilnoprawnym; 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

§3 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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hm.  Bogusława MIERNIK   ______________________________________ 
 
dh. Katarzyna SIKORSKA     _____________________________________ 
 
hm. Janusz ABRAMOWICZ    _____________________________________ 
 
phm. Anna MIERNIK    _____________________________________ 
 
pwd. Bogdan KROCZEK   ______________________________________ 
 
 
Tychy, 29.06.2017r. 
 


