
 

 
Załącznik do Uchwały nr 12/2015 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 
z dnia  4 lipca 2015 r. 

 

 

Regulamin zwrotu kosztów podróży służbowych 

 

 

§1 

Regulamin niniejszy określa zasady zwrotu kosztów podróży służbowych ponoszonych 

przez osoby pełniące funkcje we władzach ZNP i organach statutowych w pionie 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

§2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o zwrocie kosztów - należy przez to rozumieć kwotę 

stanowiącą ekwiwalent kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową lub 

używaniem samochodu do celów służbowych. 

 

§3 

O zwrocie kosztów i ich wysokości decyduje zarząd ogniwa, którego budżet dany zwrot 

obciąża na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§4 

Członków ZNP w pionie szkolnictwa wyższego i nauki w podróż służbową delegują: 

1) W ramach budżetu RSzWiN ZNP - Prezes i wiceprezesi RSzWiN ZNP, 

2) W ramach budżetów organizacji uczelnianych ZNP - Prezes i wiceprezesi organizacji 

zakładowych ZNP. 

 

§5 

1) W ramach budżetu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP koszty delegacji służbowej 

pokrywane są za: 

a) udział w posiedzeniach Sekretariatu Rady, Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

b)  udział członków Prezydium w posiedzeniach Rady, 

c) reprezentowanie Rady wobec władz, organów administracji państwowej  

i samorządowej, instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, central związkowych, 



d) wszelkie podróże zlecone przez Sekretariat lub Prezydium Rady członkom Rady 

SzWiN ZNP i członkom Komisji Rewizyjnej SzWiN. 

2) Prezydium Rady może podjąć decyzję o refundacji kosztów podróży za udział 

przedstawicieli organizacji zakładowych w posiedzeniach Rady lub szkoleniach 

organizowanych przez Prezydium Rady. 

 

§6 

Do zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 775 §2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)  

z zastrzeżeniem, że dieta finansowana z budżetu RSzWiN ZNP, przeznaczona na pokrycie 

zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej wynosi 23,00 zł za dobę 

podróży. Do zwrotu kosztów nie stosuje się przepisów, na mocy których kwotę diety,  

o której mowa w zdaniu poprzednim, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego 

wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi określoną część wartości diety. 

 

§7 

Na pisemny wniosek członka Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, członka 

Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP oraz innych członków ZNP których koszty podróży 

służbowej obciążają budżet Rady SzWiN ZNP, Prezes RSzWiN ZNP może wyrazić zgodę na 

przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością RSzWiN ZNP. 

 

§ 8 

Zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością RSzWiN 

ZNP Prezesowi RSzWiN ZNP wyraża Prezydium RSzWiN ZNP. 

 

§ 9 

Zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem 

niebędącym własnością ZNP lub ogniwa organizacyjnego ZNP przysługuje w wysokości 

stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, 

ustaloną przez prezydium zarządu ogniwa, którego budżet zwrot kosztów obciąża.  

Do zwrotu kosztów finansowanych z budżetu RSzWiN ZNP, stawka nie może być wyższa 

niż 75% stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 

roku, poz. 21). 

Krynica-Zdrój  4 lipca 2015 roku 

 


