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                                Warszawa,  28 czerwca 2018 roku  
 

 
Uchwała nr 29/XX/2018 Zarządu Aeroklubu Polskiego 

dot. zasad rozliczania przejazdów służbowych członków ZAP, KRAP oraz SG AP w Aeroklubie Polskim  

 
1. Zwrot kosztów przejazdów służbowych członków ZAP, KRAP oraz SG AP liczony będzie wg stawek 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 późn. 
zm.) ze zmianami wprowadzonymi na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 
2007 roku (Dz. U. 2007 Nr 201 poz. 1462) lub wg i dokumentów potwierdzających poniesiony koszt 
przejazdu innymi środkami transportu.  
2. Koszty przejazdu innymi środkami transportu mogą zostać rozliczone, pod warunkiem, że ich wartość 
nie przekroczy kosztu, który zostałby poniesiony w przypadku użycia prywatnego samochodu do celów 
służbowych o pojemności silnika pow. 900 cm3.  
3. Koszty przejazdów służbowych wypłacane będą, na podstawie podpisanej przez zainteresowanego 
ewidencji przebiegów, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały lub polecenia wyjazdu służbowego 
(tzw. delegacji) w przypadku przejazdów innymi środkami transportu.  
4. Zainteresowany może zrezygnować z części lub całości należnego zwrotu kosztów, składając na piśmie 
stosowne oświadczenie. 
5. Osobami zatwierdzającymi ww. rozliczenia są odpowiednio:  

a) Prezes lub jeden z Wiceprezesów dla Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz 
Sekretarza Generalnego;  
b) Prezes dla Wiceprezesów;  
c) jeden z Wiceprezesów dla Prezesa;  

 
6. Uchyla się uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 242/XIX/2015 r. z 5 września 2015 r.  oraz 
107/65/XIX/2014 z 28 listopada 2014 r.  
 
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2018 r. 
 
Przeprowadzono głosowanie: 
 
9 ZA 
0 PRZECIW 
0 WSTRZYMAŁO SIĘ 
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