
UCHWAŁA NR 2/2022 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

w sprawie zasad zwrotu zwiększonych nakładów na planowaną podróż zagraniczną Prezesa 

Zarządu w związku z ryzykiem odwołania lotów w lipcu 2022 r. 

 

Na podstawie § 12 pkt. 3 i § 13 pkt. 4 lit. d Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. W przypadku odwołania lub zmiany godziny jednego lub kilku lotów, wskazanych w załączniku 

do niniejszej uchwały, Fundacja zwróci Prezesowi Zarządu związane z tym zwiększone nakłady na 

planowaną w lipcu 2022 r. podróż zagraniczną służącą realizacji celów statutowych Fundacji. 

2. Zwrot nakładów, o którym mowa w pkt. 2, nastąpi w wysokości rzeczywiście poniesionych, 

udokumentowanych racjonalnych i celowych kosztów alternatywnego przewozu pociągiem, 

autobusem, samolotem lub innym odpowiednim środkiem transportu, zaś innych kosztów – 

według przepisów prawa przewidzianych dla zwrotu kosztów podróży pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej – z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.  

3. Łączna kwota zwrotu nakładów nie może przekroczyć 1000 zł. 

4. Kwotę zwrotu nakładów przysługujących zgodnie z niniejszym paragrafem obniża się o kwoty 

należności przysługujących Prezesowi Zarządu na podstawie zawartych umów lub przepisów 

prawa od podmiotów świadczących usługi przewozu lub usługi zakwaterowania w związku 

z odwołaniem, zmianą lub niewykorzystaniem opłaconych usług tych podmiotów. 

5. Kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego zwrot należności. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z § 12 pkt. 3 Statutu Fundacji uchwała Zarządu określa m.in. szczegółowe zasady zwrotu 

kosztów poniesionych przez członków Zarządu Fundacji w związku z realizacją na zlecenie Fundacji jej 

celów statutowych. Obecnie obowiązująca uchwała nr 3/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej 

„Nomos” z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków 

organów Fundacji i zwrotu kosztów w związku z realizacją na zlecenie Fundacji jej celów statutowych 

– w brzmieniu nadanym uchwałą Zarządu nr 4/2021 z dnia 3 marca 2021 r. – nie przewiduje zwrotu 

kosztów poniesionych na podróże zagraniczne, pozostawiając tę kwestię do ewentualnego 

uregulowania w odrębnych uchwałach. 



W dniach 14-29 lipca 2022 r. planowana jest podróż zagraniczna Prezesa Zarządu w celu zebrania 

materiałów służących realizacji celów statutowych Fundacji – „promocja turystyki i krajoznawstwa” 

oraz „działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich 

pochodzenia”.  

Podróż ta z założenia finansowana jest w całości z prywatnych środków Prezesa Zarządu bez 

nakładów ze strony Fundacji. Jednakże trwający obecnie spór kontrolerów lotów z Polską Agencją 

Żeglugi Powietrznej w Polsce oraz chaos na zagranicznych lotniskach spowodowany brakami 

kadrowymi po okresie pandemii COVID-19 zwiększa ryzyko odwołania lub zmiany rozkładu lotów. 

Jest to sytuacja nadzwyczajna, mogąca potencjalnie skutkować koniecznością poniesienia 

dodatkowych wydatków w celu realizacji podróży, a w konsekwencji także uniemożliwić odbycie 

takiej podróży, gdyby miała ona być finansowana jedynie z prywatnych środków – tym bardziej, że 

aktualny plan podróży zakłada liczne przeloty tzw. tanimi liniami, które nie zawsze mogą zaoferować 

odpowiednie alternatywne połączenie i może zajść konieczność zakupu nowych biletów. W tej 

sytuacji zasadnym jest partycypowanie przez Fundację w ewentualnych zwiększonych kosztach 

podróży z tego tytułu. 

 

Uchwała przewiduje pokrycie przez Fundację kosztów alternatywnych przewozów odpowiednim 

środkiem transportu, gdyby co najmniej jeden z zaplanowanych lotów (według załącznika) został 

odwołany lub gdyby została zmieniona godzina wylotu. Przy czym koszty te powinny być racjonalne i 

celowe. Chodzi nadto wyłącznie o koszty dodatkowe, uprzednio nieplanowane, a spowodowane 

odwołaniem lub zmianą przelotu.  

Zwrot pozostałych kosztów, takich jak koszty dodatkowych noclegów i dodatkowe koszty wyżywienia 

miałby natomiast nastąpić na zasadach przewidzianych w przepisach prawa dla zwrotu podróży 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej. Zastosowanie znajdzie tu zatem przede wszystkim rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167). 

 

Górny łączny limit zwrotu kosztów na mocy niniejszej uchwały ustalono na 1000 zł. Jednocześnie od 

kwoty zwrotu odejmuje się wszelkie kwoty przysługujące Prezesowi Zarządu z tytułu odwołania lub 

zmiany pierwotnie wykupionych usług przewozu i zakwaterowania. Celem regulacji jest rzeczywisty 

zwrot poniesionych nakładów bez możliwości bogacenia się Prezesa Zarządu kosztem Fundacji. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 

  



Załącznik 

do uchwały Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” nr 2/2022 

 

Lista lotów 

 

Data Przewoźnik Nr lotu Trasa godzina wylotu godzina przylotu 

14.07.2022 Wizz Air Hungary W6 1579 WAW-TGD 10:50 12:45 

18.07.2022 Pegasus Airlines PC 342 PRN-SAW 02:50 05:20 

18.07.2022 Pegasus Airlines PC 2662 SAW-ESB 07:15 08:20 

18.07.2022 AnadoluJet TK 7472 ESB-MQM 12:00 13:25 

26.07.2022 Turkish Airlines TK 2459 ADA-IST 08:35 10:10 

26.07.2022 Turkish Airlines TK 1031 IST-SOF 13:20 14:35 

29.07.2022 PLL LOT LO 632 SOF-WAW 14:35 15:35 

 


