
    Z A R Z Ą D  G Ł Ó W N Y 
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ 

 02 – 514 Warszawa, Aleje Niepodległości100
 e-mail: związekemerytowsg@wp.pl  

 www.emeryci-sg.org.pl
KRS - 0000380995            REGON -142889845           NIP - 524-273-50-38

Warszawa,  dnia 28.10.2013 r.
         Egz. pojedynczy

U C H W A Ł A  NR 17/2013

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 28.10.2013 r.

w sprawie refundacji kosztów podróży członków
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wykonujących zadania związkowe.

Na podstawie § 31 ust. 4 i 11 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 
uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Decyzję o skierowaniu członka Związku w podróż podejmują:
a) Prezydium Zarządu Głównego w stosunku do członka Zarządu Głównego,
b) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w stosunku do członka Komisji,
c) Prezydium Zarządu Regionu w stosunku do członka Regionu,
d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu w stosunku do członka Komisji.

2. Zwrot  kosztów  podróży  członków  Związku  Emerytów  i  Rencistów  Straży  Granicznej 
wykonujących  zadania  związkowe  następuje  ze  środków  finansowych  zarządu  Związku 
kierującego  w  podróż  lub  właściwego  do  wydzielenia  środków  finansowych  na  działanie 
Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowi Związku przysługuje zwrot kosztów przejazdu i noclegu w przypadku wykonywania 
zadań poza siedzibą macierzystego Regionu i miejscem zamieszkania. 

4. Podstawę refundacji stanowi wniosek członka Związku z dołączonymi dowodami poniesionych 
wydatków,  skierowany  do  skarbnika  organu  Związku  właściwego  do  rozliczenia  kosztów 
przejazdu.

5. Przejazd odbywa się najtańszym środkiem komunikacji na trasie podróży.
6. Zwrot  kosztów  przejazdu  publicznymi  środkami  komunikacji  następuje  na  podstawie 

przedłożonych biletów.
7. W przypadku podróży prywatnym pojazdem przysługuje refundacja do wysokości  kosztów 

przejazdu najtańszym na trasie środkiem komunikacji  publicznej,  pomnożonych przez ilość 
członków Związku korzystających z pojazdu,  ujętych w oświadczeniu sporządzonym przez 
właściciela pojazdu. 

§ 2.

1. W głosowaniu jawnym udział wzięło  9 członków Zarządu Głównego, za przyjęciem uchwały 
głosowało 8 osób, przeciwnych było 0 osób, wstrzymało się od głosu - 1 osoba. 

2. Niniejsza uchwała została podjęta w trybie głosowania elektronicznego w sposób określony 
w załączniku do Regulaminu Pracy Zarządu Głównego. 

 
§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  opublikowaniu  na  stronie 
internetowej Związku. 

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

STRAŻY GRANICZNEJ

Wykonano w 1 egz. jako załącznik do protokołu z głosowania elektronicznego.


