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     Uchwała nr 3/2018 
 
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 17.03.2018 r. w 

sprawie refundacji kosztów podróży członkom Związku Emerytów i Rencistów Straży 

   Granicznej wykonującym zadania związkowe. 

Na podstawie § 31 ust. 4 i 11 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się następujące zasady zwrotu kosztów podróży  członkom Związku delegowanym do 
wykonywania zadań poza siedzibą macierzystego Regionu i miejscem zamieszkania: 

1) Zarząd Główny refunduje koszty podróży członkom ZG i członkom GKR, 
2) Zarząd Regionu refunduje koszty podróży pozostałym członkom Związku. 
 

2. Decyzję o skierowaniu członka Związku w podróż podejmują: 
 1) Prezes Związku w stosunku do członka Zarządu Głównego, 

 2) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w stosunku do członka Komisji, 

 3) Prezes  Regionu w stosunku do członka Regionu, 

 4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu w stosunku do członka Komisji. 

3. Zwrot kosztów podróży członków Związku wykonujących zadania związkowe następuje ze 
środków finansowych zarządu Związku kierującego w podróż, a w przypadku członków GKR i 
komisji rewizyjnej Regionu – z puli środków wyodrębnionych w budżecie Zarządu Głównego, 
Zarządu Regionu na działalność komisji rewizyjnych.  

4.  Refundacja obejmuje zwrot kosztów podróży i noclegu, w przypadku wykonywania zadań 
związkowych w okresie dłuższym niż 1 dzień. 

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

6. W przypadku korzystania z publicznych środków transportu, przejazd odbywa się najtańszym 
środkiem komunikacji na trasie podróży. W uzasadnionych przypadkach wydający 
skierowanie może zezwolić na przejazd ponadstandardowym środkiem komunikacji. Zwrot 
kosztów podróży publicznymi środkami komunikacji następuje na podstawie przedłożonych 
biletów lub, w razie korzystania z wynajętego przez inne instytucje pojazdu, zgodnie ze 
złożonym oświadczeniem członka Związku. 

7. W przypadku podróży prywatnym pojazdem przysługuje refundacja kosztów przejazdu 
najtańszym na trasie środkiem komunikacji publicznej, pomnożonych przez ilość członków 
Związku korzystających z pojazdu, ujętych we wniosku sporządzonym przez właściciela 
pojazdu – do wysokości kosztów zużytego przez pojazd paliwa, przy założeniu średniego 
zużycia nie większego niż 7 litrów/100 km. 

 
8. Wzory skierowania i wniosku stanowią załączniki do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

1. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 członków Zarządu Głównego, za przyjęciem uchwały 
głosowało 9 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
.  

§ 3. 
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1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Traci moc uchwała Zarządu Głównego nr 17/2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie refundacji 

kosztów podróży członków Związku wykonujących zadania związkowe. 
 

 SEKRETARZ GENERALNY ZWIĄZKU   PREZES ZWIĄZKU 

  Mirosław Szymkiewicz     Adam Miksiewicz 

 

 
 


