Uchwała nr 5/2017
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego z dnia 12 marca 2017 r.

„REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH
WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ CELÓW STATUTOWYCH”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. [Zakres przedmiotowy] Niniejszy Regulamin określa:
1) Przypadki, w których Stowarzyszenie dokonuje na rzecz Członków Stowarzyszenia zwrotu kosztów dojazdu
na wydarzenia o charakterze zarobkowym;
2) Przypadki, w których Stowarzyszenie wypłaca wynagrodzenie Członkom Stowarzyszenia w zamian za
użyczenie własnego konia w związku z realizacją celów Statutowych Stowarzyszenia;
3) Przypadki, w których Stowarzyszenie dokonuje na rzecz Członków Stowarzyszenia zwrotu kosztów
transportu własnego konia na wydarzenia związane z realizacją celów Statutowych Stowarzyszenia;
4) Procedurę oraz stawki zwrotów kosztów ponoszonych przez Członków Stowarzyszenia w związku z
realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia.

2. [Objaśnienia pojęć] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) Stowarzyszeniu – rozumie się przez to Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego;
2) Statucie – rozumie się przez to Statutu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego;
3) Członkach Stowarzyszenia – rozumie się przez to członków zwyczajnych, członków honorowych, członków
założycieli, członków wspierających oraz członków kolekcjonerów, o których mowa w Statucie;
4) Wydarzenie o charakterze zarobkowym – rozumie się przez to rekonstrukcje, inscenizacje, defilady oraz
wszelkie inne wydarzenia, za które Stowarzyszenie otrzymuje w zamian za uczestnictwo wynagrodzenie
przekraczające koszty uczestnictwa w takim wydarzeniu;
5) Cele Statutowe – rozumie się przez to cele określone art. 10 Statutu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego;
6) Nadzwyczajne koszty dojazdu – rozumie się przez to koszty poniesione wynikające z konieczności odbycia
trasy w celu uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze zarobkowym, przekraczającej 75 km od miejsca
zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu do miejsca wydarzenia o charakterze zarobkowym.

§2
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA WYDARZENIA O CHARAKTERZE ZAROBKOWYM
1. Członkom Stowarzyszenia, którzy biorą udział w wydarzeniach o charakterze zarobkowym oraz w z związku z
uczestnictwem w tych wydarzeniach ponoszą we własnym zakresie nadzwyczajne koszty dojazdu na miejsce
wydarzenia, przysługuje prawo do uzyskania od Stowarzyszenia zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu, w
wysokości:
1) 50,00 zł w przypadku gdy Członek Stowarzyszenia w celu uczestniczenia w wydarzeniu o charakterze
zarobkowym musiał pokonać trasę od 75 do 150 km od miejsca zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu do
miejsca wydarzenia o charakterze zarobkowym;
2) 100,00 zł w przypadku gdy Członek Stowarzyszenia w celu uczestniczenia w wydarzeniu o charakterze
zarobkowym musiał pokonać trasę ponad 150 km od miejsca zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu do
miejsca wydarzenia o charakterze zarobkowym.
2. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu kosztów związanych z dojazdem innych niż nadzwyczajne koszty dojazdu.
3. Zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia, który poniósł we własnym zakresie
nadzwyczajne koszty dojazdu, skierowany na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: ułani@grochowscy.pl,
w terminie do 14 dni od dnia wydarzenia o charakterze zarobkowym.
4. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 3 może zostać złożony przed wydarzeniem o charakterze zarobkowym.
5. Zwrot kosztów następuje bezzwłocznie po uzyskaniu przez Stowarzyszenie wynagrodzenia od organizatora
wydarzenia o charakterze zarobkowym, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskaniu przez Stowarzyszenie
wynagrodzenia od organizatora wydarzenia o charakterze zarobkowym.
6. Zwrot kosztów może mieć miejsce w formie gotówkowej, w formie przelewu na rachunek bankowy Członka
Stowarzyszenia albo poprzez zaliczenie kwoty zwrotu na poczet przeszłych, aktualnych lub przyszłych zobowiązań
w tytułu składek członkowskich.
7. Członek Stowarzyszenia po otrzymaniu zwrotu nadzwyczajnych kosztów dojazdu zobowiązany jest do
podpisania pokwitowania odbioru nadzwyczajnych kosztów dojazdów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

§3
WYNAGRODZENIE ZA UŻYCZENIE KONIA
1. Członkom Stowarzyszenia, którzy w związku z realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia użyczają
Stowarzyszeniu konia będącego ich własnością, przysługuje prawo do uzyskania od Stowarzyszenia
zryczałtowanego wynagrodzenia, w wysokości 100,00 zł za jeden dzień użyczenia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 przysługuje członkowi użyczającemu konia bez względu na to czy
członek ten osobiście uczestniczy w wydarzeniu związanym z realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia.
3. Przyznanie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 następuje na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia,
który użyczył Stowarzyszeniu konia będącego jego własnością, skierowany na adres poczty elektronicznej
Stowarzyszenia: ułani@grochowscy.pl, w terminie do 14 dni od dnia wydarzenia związanego z realizacją Celów
Statutowych Stowarzyszenia.
4. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3 może zostać złożony przed wydarzeniem związanym z realizacją Celów
Statutowych Stowarzyszenia.

5. Wypłata wynagrodzenia następuje bezzwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia wydarzenia
związanego z realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia.
6. Wypłata wynagrodzenia może mieć miejsce w formie gotówkowej, w formie przelewu na rachunek bankowy
Członka Stowarzyszenia albo poprzez zaliczenie kwoty wynagrodzenia na poczet przeszłych, aktualnych lub
przyszłych zobowiązań w tytułu składek członkowskich.
7. Członek Stowarzyszenia po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu użyczenia konia zobowiązany jest do podpisania
pokwitowania odbioru wynagrodzenia z tytułu użyczenia konia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.

§4
ZWROT KOSZTÓW TRANSPORTU WŁASNEGO KONIA NA WYDARZENIE ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

1. Członkom Stowarzyszenia, którzy w związku z realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia użyczają
Stowarzyszeniu konia będącego ich własnością oraz ponoszą we własnym zakresie koszt transportu konia na
miejsce wydarzenia związanego z realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia, przysługuje prawo do uzyskania
od Stowarzyszenia zryczałtowanego zwrotu kosztów transportu, w wysokości:
1) 150,00 zł w przypadku gdy Członek Stowarzyszenia, który w związku z realizacją Celów Statutowych
Stowarzyszenia oraz użyczeniem Stowarzyszeniu konia będącego jego własnością musiał pokonać trasę do 100
km, licząc od miejsca zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu do miejsca wydarzenia związanego z
realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia;
2) 200,00 zł w przypadku gdy Członek Stowarzyszenia, który w związku z realizacją Celów Statutowych
Stowarzyszenia oraz użyczeniem Stowarzyszeniu konia będącego jego własnością musiał pokonać trasę ponad
150 km, licząc od miejsca zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu do miejsca wydarzenia związanego z
realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia.
2. Przyznanie zwrotu, o którym mowa w § 4 ust. 1 następuje na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia, który
poniósł we własnym zakresie koszt transportu konia będącego jego własnością, skierowany na adres poczty
elektronicznej Stowarzyszenia: ułani@grochowscy.pl, w terminie do 14 dni od dnia wydarzenia związanego z
realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia.
3. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2 może zostać złożony przed wydarzeniem związanym z realizacją Celów
Statutowych Stowarzyszenia.
4. Wypłata zwrotu kosztów następuje bezzwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia wydarzenia
związanego z realizacją Celów Statutowych Stowarzyszenia.
5. Zwrot kosztów może mieć miejsce w formie gotówkowej, w formie przelewu na rachunek bankowy Członka
Stowarzyszenia albo poprzez zaliczenie kwoty zwrotu na poczet przeszłych, aktualnych lub przyszłych zobowiązań
w tytułu składek członkowskich.
6. Członek Stowarzyszenia po otrzymaniu zwrotu kosztów transportu konia na miejsce wydarzenia o charakterze
zarobkowym, zobowiązany jest do podpisania pokwitowania odbiory zwrotu kosztów transportu konia, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§5
PRZEPISY KONCOWE
1. Obowiązki związane z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jego przestrzeganiem oraz wykładnią,
spoczywają na Zarządzie Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życiem z dniem jego uchwalenia.

Załącznik nr 1 Wzór pokwitowania odbioru zwrotu nadzwyczajnych kosztów dojazdu na wydarzenie o charakterze
zarobkowym

data, miejscowość

POKWITOWANIE ODBIORU NADZWYCZAJNYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA WYDARZENIE O
CHARAKTERZE ZAROBKOWYM

1. Ja niżej podpisany ………………………………………. pełniący funkcję członka zarządu Stowarzyszenia
Ułanów

Grochowskich

im.

gen.

Józefa

Dwernickiego,

w

związku

z

poniesieniem

przez

…………………………….. nadzwyczajnych kosztów dojazdu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 Regulaminu
zwrotu kosztów dojazdu oraz niektórych innych wydatków ponoszonych przez członków Stowarzyszenia w związku z
realizacją

zadań

statutowych

(dalej

–

Regulamin),

w

związku

z

uczestnictwem

w

……………………………………………………………, działając na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu, przyznaję
wskazanemu powyżej uprawnionemu Członkowi Stowarzyszenia zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu w
wysokości ………………….. zł.

…………………………………………………………
Członek Zarządu
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

2. Ja niżej podpisany …………………………………… będący członkiem Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego, oświadczam, że w dniu ……………………………………, otrzymałem zwrot
nadzwyczajnych kosztów dojazdu w wysokości ………………………….zł, przysługujący mi na mocy § 2 ust. 1
Regulaminu, z uwagi na uczestnictwo w wydarzeniu o charakterze zarobkowym.

…………………………………………………………
Członek Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

Załącznik nr 2 Wzór pokwitowania odbioru wynagrodzenia z tytułu użyczenia konia

data, miejscowość

POKWITOWANIE ODBIORU WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UŻYCZENIA KONIA

1. Ja niżej podpisany ………………………………………. pełniący funkcję członka zarządu Stowarzyszenia
Ułanów

Grochowskich

im.

gen.

Józefa

Dwernickiego,

mając

na

uwadze

użyczenie

przez

…………………………….. konia będącego jego własnością, w związku z realizacją celów Statutowych
Stowarzyszenia, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu oraz niektórych innych
wydatków ponoszonych przez członków Stowarzyszenia w związku z realizacją zadań statutowych (dalej –
Regulamin), przyznaję wskazanemu powyżej uprawnionemu Członkowi Stowarzyszenia zryczałtowane
wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł.

…………………………………………………………
Członek Zarządu
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

2. Ja niżej podpisany …………………………………… będący członkiem Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego, oświadczam, że w dniu ……………………………………, otrzymałem
zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł, przysługujące mi na mocy § 3 ust. 1 Regulaminu, z uwagi
użyczenie konia będącego moją własnością w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

…………………………………………………………
Członek Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

Załącznik nr 3 Wzór pokwitowania odbioru zwrotu kosztów transportu konia na wydarzenie związane z realizacją
celów statutowych Stowarzyszenia

data, miejscowość

POKWITOWANIE ODBIORU ZWROTU KOSZTÓW TRANSPORTU KONIA NA WYDARZENIE
ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA

1. Ja niżej podpisany ………………………………………. pełniący funkcję członka zarządu Stowarzyszenia
Ułanów

Grochowskich

im.

gen.

Józefa

Dwernickiego,

w

związku

z

użyczeniem

przez

……………………………..konia będącego jego własnością oraz poniesieniem kosztów transportu konia na
miejsce wydarzenia związanego z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia , działając na podstawie § 4 ust. 1
R Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu oraz niektórych innych wydatków ponoszonych przez członków
Stowarzyszenia w związku z realizacją zadań statutowych (dalej – Regulamin), przyznaję wskazanemu powyżej
uprawnionemu Członkowi Stowarzyszenia zryczałtowany zwrot kosztów transportu konia w wysokości
………………….. zł.

…………………………………………………………
Członek Zarządu
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

2. Ja niżej podpisany …………………………………… będący członkiem Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego, oświadczam, że w dniu ……………………………………, otrzymałem zwrot
kosztów transportu konia będącego moją własnością, w kwocie………………………….zł, przysługujący mi na
mocy § 4 ust. 1 Regulaminu, z uwagi na poniesione przeze mnie koszty transportu konia na miejsce wydarzenia
związanego z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

…………………………………………………………
Członek Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

