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ZARZĄDZENIE nr 3/2021 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

w sprawie wypłaty zryczałtowanych diet za udział w zdalnych posiedzeniach dla 

członków i należycie upoważnionych zastępców członków Europejskiego Komitetu 

Regionów oraz ekspertów sprawozdawców i prelegentów zaproszonych do udziału 

w posiedzeniach zdalnych lub hybrydowych posiedzeniach zdalnych  

 

 

 

PREZYDIUM EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW, 

 

UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych 

mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,  

(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 

a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20121, 

 

UWZGLĘDNIAJĄC regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Regionów, 

w szczególności jego art. 37, 39, 40 i 71, 

 

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Prezydium nr 14/2018 w sprawie wewnętrznego regulaminu 

finansowego dotyczącego wykonywania sekcji „Komitet Regionów” 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 

 

UWZGLĘDNIAJĄC zarządzenie Prezydium nr 14/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. sprawie 

wypłaty zryczałtowanych diet za udział w zdalnych posiedzeniach dla 

członków i należycie upoważnionych zastępców członków Europejskiego 

                                              
1  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:PL:HTML
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Komitetu Regionów, zmienione zarządzeniem Prezydium nr 21/2020 

z dnia 9 października 2020 r., 

 

 

 

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję nr 16/2020 Przewodniczącego Komitetu Regionów z dnia 

15 lipca 2020 r. w sprawie tymczasowych środków funkcjonowania 

Komitetu Regionów w trakcie trwania pandemii COVID-19 w Unii 

Europejskiej, zmienioną decyzją nr 27/2020 z dnia 27 października 

2020 r., 

 

 

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE: 

 

(1) Decyzja Przewodniczącego Komitetu Regionów nr 16/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie 

tymczasowych środków funkcjonowania Komitetu Regionów w trakcie trwania pandemii 

COVID-19 w Unii Europejskiej została przyjęta w celu zapewnienia zdolności operacyjnej KR-

u w czasie pandemii COVID-19, w szczególności zdolności do wypełniania jego roli doradc zej 

w procesie decyzyjnym UE, bez narażania zdrowia członków, gości, personelu oraz innych 

osób pracujących w KR-ze. 

 

(2) Decyzja nr 16/2020, zmieniona decyzją nr 27/2020 w celu przedłużenia jej obowiązywania do 

dnia 31 marca 2021 r., stanowi, że wszystkie spotkania bezpośrednie wymienione w jej art. 1 

mają zostać zastąpione, w miarę możliwości, posiedzeniami zdalnych lub hybrydowymi 

(tj. łączącymi udział zdalny i fizyczny). 

 
(3) Do celów niniejszego zarządzenia i zgodnie z art. 1 decyzji nr 16/2020 uznaje się, że 

posiedzenie ma charakter zdalny, jeżeli wszyscy członkowie lub należycie upoważnieni 

zastępcy członków  KR-u bądź inne zaproszone osoby przystępują do posiedzenia wyłącznie 

w drodze telekonferencji lub połączenia za pośrednictwem internetu; natomiast posiedzenie 

uznaje się za hybrydowe (tj. łączące udział zdalny i fizyczny), jeżeli grupa członków lub 

należycie upoważnionych zastępców bądź innych zaproszonych osób uczestniczących w po 

siedzeniu znajduje się fizycznie w tym samym miejscu, a pozostali uczestnicy przystępują do 

posiedzenia w drodze telekonferencji lub połączenia za pośrednictwem internetu.  

 

(4)  W tych wyjątkowych okolicznościach członkowie i należycie upoważnieni zastępcy KR-u oraz 

eksperci sprawozdawców i prelegenci zaproszeni do udziału w posiedzeniach zdalnych lub 

zdalnych posiedzeniach hybrydowych ponoszą wyjątkowe koszty biurowe i ogólne związane 

z przygotowaniem posiedzeń i uczestnictwem w nich, zwłaszcza osoby pracujące z własnego 

domu. Wymaga to istotnych inwestycji i wysiłku, 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ZARZĄDZENIE: 

 

Artykuł 1 

Osoby uprawnione  

 

1. Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z pandemią COVID-19 członkowie 

i należycie upoważnieni zastępcy członków Europejskiego Komitetu Regionów, którzy 

aktywnie uczestniczą w zdalnych posiedzeniach i zdalnych posiedzeniach hybrydowych: 

- organów wymienionych w art. 1 regulaminu wewnętrznego,  

- Komisji Spraw Finansowych i Administracyjnych,  

- organów powołanych przez Prezydium na mocy art. 37 lit. e) oraz art. 37 lit. i) regulaminu 

wewnętrznego,  

- nadzwyczajnych lub zwyczajnych posiedzeniach grup politycznych zgodnie z art. 9 ust. 6 

regulaminu wewnętrznego, 

- organizowanych dla Przewodniczącego,  

- organizowanych dla pierwszego wiceprzewodniczącego,  

- organizowanych dla przewodniczących komisji, 

- organizowanych dla przewodniczących grup politycznych, 

są uprawnieni do zryczałtowanej diety za udział w zdalnych posiedzeniach, która pokrywa 

wszystkie koszty wynikające z tego zdalnego uczestnictwa. Jeżeli udział w posiedzeniu został 

należycie zatwierdzony przez Przewodniczącego bądź przez przewodniczącego komisji lub 

grup politycznych, członkowie i należycie upoważnieni zastępcy Europejskiego Komitetu 

Regionów są również uprawnieni do zryczałtowanej diety za udział w zdalnych posiedzeniac h.  

Eksperci sprawozdawców i prelegenci zaproszeni do udziału w posiedzeniach zdalnych lub 

zdalnych posiedzeniach hybrydowych są również uprawnieni do zryczałtowanej diety za udział 

w zdalnych posiedzeniach.  

 

2. Zryczałtowana dieta za udział w zdalnych posiedzeniach, o której mowa w ust. 1, ma 

zastosowanie tak długo, jak organy, członkowie lub należycie upoważnieni zastępcy oraz inni 

beneficjenci wymienieni w ust. 1 nie mogą uczestniczyć w spotkaniach bezpośrednich 

z powodu pandemii COVID-19 lub tak długo, jak środki krajowe związane z pandemią COVID-

19 przyjęte przez państwo członkowskie uniemożliwiają im udział w bezpośrednich 

spotkaniach. 

 

Artykuł 2 

Wysokość diety 

 

Zryczałtowana dieta za udział w zdalnych posiedzeniach, o której mowa w art. 1, wynosi 200 EUR 

dziennie. 
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Artykuł 3 

Oświadczenie o obecności na posiedzeniu 

 

1. Aby ubiegać się o dietę, o której mowa w niniejszym zarządzeniu, osoby, o których mowa 

w art. 1 ust. 1, podpisują i przekazują do Działu Obsługi Finansowej Członków oświadczenie 

załączone do niniejszego zarządzenia. 

2. W dokumencie tym osoby wymienione w art. 1 ust. 1 oświadczają, że wzięły udział 

w posiedzeniu w sposób zdalny i zwracają się o wypłatę zryczałtowanej diety za udział 

w zdalnych posiedzeniach. W przypadku gdy używane narzędzie informatyczne pozwala na 

sporządzenie listy obecności, departament KR-u odpowiedzialny za organizację posiedzenia 

przesyła listę obecności do administracji, która korzysta z niej, by sprawdzić obecność danych 

osób. 

 
3. Oświadczenie należy przedłożyć do Działu Obsługi Finansowej Członków najpóźniej do dnia 

1 grudnia roku następującego po roku, w którym odbyło się posiedzenie. Wszelkie wnioski 

o płatność otrzymane po tym terminie nie zostaną zapłacone i zostaną uznane za nieważne.  

 

Artykuł 4 

Procedura finansowa 

 

1. Osoby wymienione w art. 1 ust. 1 otrzymują zryczałtowaną dietę za udział w zdalnych 

posiedzeniach, o której mowa w niniejszym zarządzeniu, dopiero po złożeniu oświadczenia, 

o którym mowa w art. 3. 

 

2. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy lub pocztowy wykorzystywany do zwrotu ich 

kosztów podróży oraz wypłaty przysługujących im zryczałtowanych diet za czas podróży i za 

udział w posiedzeniach. 

 

Artykuł 5 

Wykonanie i odwołania  

 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się sekretarzowi generalnemu.  

 

2. Subdelegowany urzędnik zatwierdzający przekazuje wszelkie przypadki wyjątkowe 

sekretarzowi generalnemu do decyzji. 

 

3. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1, składają odwołania do sekretarza generalnego w  c iągu 

miesiąca od daty powiadomienia o decyzji podjętej przez subdelegowanego urzędnika 

zatwierdzającego w sprawie diety określonej w niniejszym zarządzeniu.  
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Artykuł 6 

Przepisy końcowe 

 

1. Niniejsze zarządzenie uchyla i zastępuje zarządzenie Prezydium nr 14/2020 z dnia 23 czerwca 

2020 r. i zarządzenie Prezydium nr 21/2020 z dnia 9 października 2020 r.  

 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w  życie z dniem jego przyjęcia. 

 

 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2021 r. 

 

W imieniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów 

 

 

podpisano 

Apostolos TZITZIKOSTAS 

Przewodniczący 
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Załącznik 

 

 

Oświadczenie załączone do zarządzenia nr 3/2021 

 

 

Ja, niżej podpisany(-a), _____________________________________________________________, 

niniejszym oświadczam, że brałem(-am) udział w posiedzeniu 

............................................................................... w dniu (data)  . . ... .. .. .. ... .. ..  i w  zw iązku z tym 

przysługuje mi zryczałtowana dieta za udział w zdalnych posiedzeniach.  

 

 

 

 

Podpis ____________________________________ 

 

 

 

Data ______________________________________ 

 

 

 

 


