ZARZĄDZENI E NR 20/2020
z dnia 9 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 8/2017 z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz wypłaty zryczałtowanych diet za czas podróży
i za udział w posiedzeniach dla członków i zastępców członków Europejskiego Komitetu
Regionów oraz zarządzenie nr 2/2018 w sprawie zwrotu kosztów podróży
oraz wypłaty zryczałtowanych diet za czas podróży i za udział w posiedzeniach
ekspertom sprawozdawców i prelegentom biorącym udział
w działalności Europejskiego Komitetu Regionów

PREZYDIUM EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW,
UWZGLĘDNIAJĄC
UWZGLĘDNIAJĄC

UWZGLĘDNIAJĄC
UWZGLĘDNIAJĄC

1

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego
art. 305, 306 i 307,
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,
regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Regionów,
w szczególności jego art. 37, 39, 40, 63 i 71,
decyzję Prezydium nr 0014/2018 w sprawie wewnętrznego
regulaminu finansowego dotyczącego wykonywania sekcji „Komitet
Regionów” budżetu ogólnego Unii Europejskiej,

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

UWZGLĘDNIAJĄC

zarządzenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów nr 8/2017
z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz
wypłaty zryczałtowanych diet za czas podróży i za udział
w posiedzeniach dla członków i zastępców członków Europejskiego
Komitetu Regionów,
zarządzenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów nr 2/2018
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz
wypłaty zryczałtowanych diet za czas podróży i za udział
w posiedzeniach ekspertom sprawozdawców i prelegentom biorąc ym
udział w działalności Europejskiego Komitetu Regionów,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:
(1)

(2)

(3)

Pandemia COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie Europejskiego Komitetu Regionów
(KR-u), w szczególności na organizowanie posiedzeń oraz na środki transportu, z których mogą
skorzystać członkowie, należycie upoważnieni zastępcy, eksperci sprawozdawców i prelegenc i,
by dotrzeć do siedziby KR-u.
W związku z coraz powszechniejszym korzystaniem z samochodów prywatnych zamiast
transportu publicznego należy zmienić obecny system zwrotu kosztów, który jest niekorzys tny
w przypadku podróży samochodem prywatnym na odległości przekraczające 2 000 km w obie
strony.
Należy zatem odpowiednio zmienić zarządzenia nr 8/2017 i 2/2018,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZARZĄDZENI E:
Artykuł 1
W rozporządzeniu nr 8/2017 wprowadza się następujące zmiany:
Art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
3.2

Podróż samochodem
W razie podróży samochodem członek uprawniony na podstawie niniejszego zarządzenia
otrzymuje zwrot kosztów według zryczałtowanej stawki za kilometr. Stawka ta ustalana jes t na
mocy decyzji Prezydium.
Administracja ustala odległość w kilometrach między miejscem posiedzenia a oficjalnie
zgłoszonym miejscem zamieszkania za pomocą programu komputerowego.
Każdemu wnioskowi o zwrot kosztów podróży samochodem na odległość większą niż 1 000 km
w obie strony muszą towarzyszyć dokumenty potwierdzające zarówno w odniesieniu do
podróży do miejsca przeznaczenia, jak i podróży powrotnej.
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Jeśli tym samym samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba uprawniona na podstawie
niniejszego zarządzenia, osobie odpowiedzialnej za samochód przysługuje prawo do opisanego
powyżej zwrotu, powiększonego o dodatek w wysokości 20% za każdą osobę towarzyszącą,
pod warunkiem, że osoba odpowiedzialna za samochód wymieni nazwiska osób jej
towarzyszących we wniosku o zwrot kosztów. Osoby wymienione we wniosku tracą prawo do
zwrotu kosztów za dany etap podróży.
Członkowie korzystający ze swego prywatnego samochodu w celu odbycia podróży p ozos tają
w pełni odpowiedzialni za wszelkie przypadkowe uszkodzenia, jakim może ulec ich pojazd lub
jakie może on spowodować wobec pojazdów osób trzecich.
Artykuł 2
W rozporządzeniu nr 2/2018 wprowadza się następujące zmiany:
Art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.

Podróż samochodem
W razie podróży samochodem ekspert/prelegent uprawniony na podstawie niniejszego
zarządzenia otrzymuje zwrot kosztów według zryczałtowanej stawki za kilometr. Stawka ta
ustalana jest na mocy decyzji Prezydium.
Administracja ustala odległość w kilometrach między miejscem posiedzenia a oficjalnie
zgłoszonym miejscem zamieszkania za pomocą programu komputerowego.
Każdemu wnioskowi o zwrot kosztów podróży samochodem na odległość większą niż 1 000 km
w obie strony muszą towarzyszyć dokumenty potwierdzające zarówno w odniesieniu do
podróży do miejsca przeznaczenia, jak i podróży powrotnej.
Jeśli tym samym samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba należycie zaproszona do
udziału w posiedzeniu lub działaniu KR-u, osobie odpowiedzialnej za samochód przysługuje
prawo do opisanego powyżej zwrotu, powiększonego o dodatek w wysokości 20% za każdą
osobę towarzyszącą, pod warunkiem, że osoba odpowiedzialna za samochód wymieni nazwiska
osób jej towarzyszących we wniosku o zwrot kosztów. Dodatkowe osoby wymienione we
wniosku tracą prawo do zwrotu kosztów za dany etap podróży.
Eksperci/prelegenci korzystający ze swego prywatnego samochodu w celu odbycia podróży
pozostają w pełni odpowiedzialni za wszelkie przypadkowe uszkodzenia, jakim może ulec ich
pojazd lub jakie może on spowodować wobec pojazdów osób trzecich.
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Artykuł 3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2020 r.

W imieniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

(podpisano)
Apostolos Tzitzikostas
Przewodniczący
_____________
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