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                             Warszawa dn.  26 lutego 2022 r. 

 

 

U C H W A Ł A nr 6/2022 

 

Zarządu Głównego  

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

z dnia 26 lutego 2022 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 członkom Związku zrzeszonym w tym 

Regionie. 

 

2. Decyzję o skierowaniu członka Związku w podróż podejmują: 

1) Prezes Związku w stosunku do członka Zarządu Głównego, 

2) Prezes Regionu w stosunku do członka Regionu, 

 

3. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

4. Refundacja obejmuje zwrot kosztów podróży, w tym: 

1) Diety; 

2) zwrot kosztów: 

a. przejazdów, 

b. dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 

c. noclegów, 

d. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych 

przez kierującego w podróż służbową  odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 

 

5. Refundacja odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

 



6. Podstawę refundacji stanowi wniosek członka Związku wraz z oświadczeniem  

lub dowodami poniesionych wydatków, złożony do Skarbnika organu Związku 

właściwego do rozliczenia kosztów podróży, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

7. W przypadku korzystania z publicznych środków transportu przejazd odbywa się 

środkiem komunikacji wskazanym przez kierującego w podróż. 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. 

 

8. W przypadku podróży prywatnym środkiem transportu (pojazdem, motocyklem, 

motorowerem) przysługuje refundacja kosztów przejazdu według maksymalnej stawki  

za kilometr określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 roku 

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania  

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 

własnością pracodawcy. 

 

 

§ 2. 

 

1. W głosowaniu udział wzięło -7- członków Zarządu Głównego, uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. 

2. Uchwała została podjęta w trybie głosowania zdalnego, w sposób określony  

w § 12 ust. 5  V Regulaminu Pracy Zarządu Głównego i Zarządów Regionów. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 roku. 

4. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku. 

5. Traci moc uchwała Zarządu Głównego nr 3/2018 w sprawie refundacji kosztów podróży 

członkom Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wykonujących zadania 

związkowe. 

 

 

 

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY 

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW 

STRAŻY GRANICZNEJ 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

  

W związku ze zmianą sytuacji ekonomicznej członków Związku, częstszym 

kierowaniem w podróż służbową, która w większości przypadków związana jest z używaniem 

prywatnych środków transportu,  wzrostem kosztów wyżywienia i zakwaterowania, a także 

dostosowaniem przepisu do realiów rosnących stawek za litr paliwa zasadnym jest zmiana 

obecnie obowiązującej uchwały.  

Nadmienić należy, iż obecne zasady refundacji obowiązują od 2018 roku i nie 

podlegały od tego czasu żadnej nowelizacji.  

Zmiana ta spowoduje urealnienie partycypacji strony Związkowej w częściowej 

refundacji kosztów eksploatowania prywatnych środków transportu członków Związku w 

toku wykonywania zadań służbowych oraz dostosowanie przepisów do aktualnych warunków 

komunikacyjnych. 

  

 

 



 

Z A Ł Ą C Z N I K   N R 1 do U C H W A Ł Y nr …. /2022 

 

Zarządu Głównego  Związku Emerytów i Rencistów Straży 

Granicznej z dnia ……… lutego 2022r. 

 

w sprawie refundacji kosztów podróży członkom Związku 

Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wykonującym 

zadania związkowe 

 

 

 

 

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ 

R E G I O N   ………………………….. 

przy ……………Ośrodku Szkolenia / Oddziale Straży Granicznej 
w ………………………………………* 

 

………………………, dnia .................................. 

SKIEROWANIE Nr ...../20…….. 

dla członka Związku Emerytów i Rencistów SG do wykonania zadania związkowego 
poza siedzibą Regionu i miejscem zamieszkania. 

1.  Kieruję Kol.  

 do 
miejscowości 

 

 cel podróży  

 w dniu/dniach  

2. Rodzaj środka transportu 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO/                 
REGIONU* ……………………….. 

Związku Emerytów i Rencistów 

Straży Granicznej 
 

………………………………………………………… 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Z A Ł Ą C Z N I K   N R 2 do U C H W A Ł Y nr …. /2022 

 

Zarządu Głównego  Związku Emerytów i Rencistów Straży 

Granicznej z dnia ……… lutego 2022r. 

 

w sprawie refundacji kosztów podróży członkom Związku 

Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wykonującym 

zadania związkowe 

 

 

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ 

R E G I O N   ………………………….. 

przy ……………Ośrodku Szkolenia / Oddziale Straży Granicznej 
w ………………………………………* 

 

…………………………., dnia .................................. 

Główny Skarbnik/Skarbnik Regionu …………………….* 
     Związku Emerytów i Rencistów SG 
     Kol. ..…….............…………………….. 

W N I O S E K 

o refundację kosztów podróży 

 Zwracam się z wnioskiem o refundację kosztów podróży, jakie poniosłem w związku z 
wyjazdem do miejscowości. 
..………………..................................….……..............................................................................................  
w celu.......................................................................................................................................................... 

 Oświadczam, że: (właściwe wypełnić) 

podróż odbyłem własnym pojazdem o pojemności silnika……………cm3,  na trasie (krótki opis)  
z …………………… - do ……………………. –  …………………… przejechałem łącznie km………..  
którym oprócz mnie  

podróżowali członkowie Regionu: 
 ……........................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................. 
 
podróż odbyłem środkiem komunikacji publicznej. Korzystałem z noclegu. 
 
Wnoszę o  refundację kosztów podróży w wys. ………….. zł1. (słownie: 
…………………………………….. ......................................................................................). 
Pieniądze proszę przelać na moje konto bankowe numer: 

                                                 
1 Wysokość kosztów podróży własnym pojazdem: 

1. Pojemność silnik do 900 cm3, stawka  0,5214 zł za 1 przejechany kilometr. 

2. Pojemność silnik powyżej 900 cm3, stawka  0,8358 zł za 1 przejechany kilometr. 

 Wysokość refundacji należy obliczyć do 2 miejsc po przecinku. 

 



……………………………………………………………………………………….............................................. 
 
 
Załączniki: 
- bilety kolejowe /autobusowe/,     
- rachunek za nocleg 
- skierowanie*      ………………...............…………………… 
        (podpis członka Regionu  /ZG ./ GKR)* 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenie kosztów podróży 

 

Sprawdzono pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym  

 

Kwotę ……..…… zł przekazano na rachunek wnioskodawcy w dniu ………… .  

Zaksięgowano w książce skarbnika (UEPiK )* poz. …………. 

 

 

……………………………..   ………………………. 

(podpis skarbnika)     (podpis prezesa/wiceprezesa) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 


