Uchwała ZG PTT nr 16/2017 z dnia 6 stycznia 2017 r. KOSZTY PODRÓŻY
ZG PTT ustala zwrot kosztów podróży z tytułu uczestnictwa w zebraniach i innych wyjazdów służbowych
dla członków organów statutowych PTT oraz zaproszonych gości i członków honorowych w wysokości
0,70 zł/km, rozliczany wg ilości faktycznie przejechanych kilometrów (miejsce zamieszkania – miejsce
spotkania) i wysokości opłaty za autostrady / dróg szybkiego ruchu, na podstawie złożonego oświadczenia,
stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej uchwały oraz dołączonych do oświadczenia potwierdzeń opłaty
autostrady.
Zwrot ww. kosztów przysługuje:
1)

ze środków, będących w dyspozycji Zarządu Głównego PTT:
a) uczestnikom posiedzeń ZG PTT: prezesom okręgów, pozostałym członkom ZG,
osobom zaproszonym oraz pracownikowi biura ZG PTT,
b) członkom GKR – realizującym zadania Komisji
c) członkom GSK oraz członkom OSK, realizującym zadania GSK
d) członkom Zarządu delegowanym w celu reprezentowania spraw PTT
e) członkom Komisji ZG PTT – realizującym zadania komisji

2)

ze środków będących w dyspozycji okręgów – wg zasad ustalonych przez Okręgi
we własnym zakresie, do max. 0,70 zł /km.
a) delegatom na Walny Zjazd PTT
b) członkom władz statutowych okręgów PTT, uczestniczącym w zebraniach okręgów

Uczestnik dokonuje rozliczenia kosztów podróży nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia
podróży.
Uczestnikom ww. posiedzeń nie przysługuje zwrot diet oraz zwrot kosztów noclegów.
Wyżywienie i noclegi mogą być finansowane przez organizatorów posiedzenia w miarę posiadanych
środków.
Jednocześnie traci moc:
1) uchwała ZG PTT nr 20/2012 z dnia 2012-03-08
2) uchwała ZG PTT nr 50/2016 z dnia 2016-02-29
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl.
oraz na stronach internetowych okręgów PTT.
Głosowanie:
Za: (14), Janusz Biały, Adam Berkowicz, Jerzy Oleszczyński, Dominika Górska-Jabłońska,
Grzegorz Rybicki, Dariusz Dragan, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Anna Niedzielska, Krzysztof Kulig
Gracjan Konstantynowicz, Marek Trzemżalski, Grzegorz Podsiadły, Andrzej Łaszczuk, Dagmara Korcz.
Przeciw: (0)
Wstrzymało się: (1) Waldemar Ziomek

1

