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																					zm. uchwałą Nr 20/02/IV
																					 z dnia 7.06.02
UCHWAŁA Nr  15/02/IV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia  12  kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności  na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych


			Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 126, poz. 1383)
uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwała określa zasady ustalania, wysokość i tryb:
1/	zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń przysługujących członkom 	organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz komisji i zespołów  powołanych przez te organy a	także Krajowej Komisji Wyborczej z tytułu podróży na obszarze kraju w związku z 	uczestnictwem w posiedzeniach i pracach organów Naczelnej Izby Lekarskiej ich komisji 	i  zespołów oraz Krajowej Komisji Wyborczej.
2/	diet samorządowych należnych osobom wymienionym w pkt 1 z tytułu uczestnictwa w 	posiedzeniach i pracach organów, komisji i zespołów, o których mowa w pk-cie 1 oraz 	Krajowej Komisji Wyborczej.

§ 2
Do podjęcia decyzji o delegowaniu członka izby lekarskiej uprawnieni są w granicach swojej właściwości i przy uwzględnieniu środków finansowych przewidzianych na ten cel w preliminarzu budżetowym Naczelnej Izby Lekarskiej:
1/	prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej,
2/	przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,
3/	przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
4/	Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
5/	przewodniczący komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej,
6/	przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej.

§ 3
1.	Formularz delegacji wystawia się w biurze Naczelnej Rady Lekarskiej przed rozpoczęciem podróży.
2.	W formularzu delegacji określa się miejscowość, cel podróży, termin rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz przysługujący środek transportu.

§ 4
Z tytułu delegowania przysługuje dieta podróżna oraz zwrot:
1/	wydatków na przejazd z miejscowości pobytu osoby delegowanej do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem,
2/	wydatków na nocleg bądź ryczałt za noclegi,
3/	innych udokumentowanych wydatków.

§ 5
1.	Dieta podróżna stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia z tytułu delegowania.
2.	Dieta podróżna przysługuje w wysokości obowiązującej diety określonej przez przepisy dotyczące należności pracowników z tytułem podróży służbowych na obszarze kraju.
3.	Przy obliczaniu diet podróżnych:
	1/	jeżeli okres delegowania trwa:
		a/	do 8 godzin - przysługuje połowa diety podróżnej,
		b/	ponad 8 godzin - przysługuje dieta podróżna w pełnej wysokości,
	2/	jeżeli okres delegowania trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta podróżna w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
		a/	do 8 godzin - przysługuje połowa diety podróżnej,
		b/	ponad 8 godzin - przysługuje dieta podróżna w pełnej wysokości.	
4.	Należność z tytułu diety podróżnej oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania.
§ 6
1.	Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, 
	z	uwzględnieniem przysługującej  delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez   	względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje, nie więcej jednak niż kwotę równą 
	cenie biletu PKP I kl. pociągu ekspresowego (IC lub EC).
2.	Po uzyskaniu zgody Prezesa lub Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej, delegowanemu 
	przysługuje na jego wniosek zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem w wysokości 
	stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, 
	w wysokości określonej przez przepisy dotyczące należności pracowników z tytułu 
	podróży służbowych na obszarze kraju.
3.	W uzasadnionych wypadkach delegowanemu przysługuje zwrot kosztów biletu  lotniczego, o ile przelot samolotem został uprzednio uzgodniony przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego	  Rzecznika	  Odpowiedzialności	 Zawodowej  albo Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej ze Skarbnikiem Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 7
1.	Za nocleg przysługuje osobie delegowanej zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej 	rachunkiem.
2.	Osobie delegowanej, która w czasie podróży nie korzystała z bezpłatnego 
	noclegu lub która nie przedłożyła rachunku z kwatery prywatnej bądź z hotelu przysługuje 	ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety podróżnej.

§ 7a
§§ 4-7 nie stosuje się do osób delegowanych, zatrudnionych w Naczelnej Izbie 
Lekarskiej, które z tytułu odbywania podróży służbowej na obszarze kraju, otrzymują 
należności wynikające z odrębnych przepisów

§ 8
Niezależnie od diet i innych świadczeń dla osób delegowanych, uczestnikom długotrwałych obrad, w miarę potrzeb i możliwości, zapewniane będą bezpłatne posiłki.

§ 9
1.	Członkom organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz powołanych przez te organy komisji	 i 	zespołów przysługuje dieta za udział w posiedzeniach i pracach  tych  organów,  	komisji	 i 	zespołów	a  także  Krajowej  Komisji Wyborczej  oraz za czynności 	wykonywane 	na 
	ich zlecenie, zwana dalej „dietą samorządową”.
2.	Dieta samorządowa wynosi 120 zł. za każdą rozpoczętą dobę kalendarzową.
3.	Osobom, o których mowa w ust. 1, zatrudnionym w Naczelnej Izbie Lekarskiej na 
	podstawie umowy o pracę dieta samorządowa nie przysługuje w czasie wykonywania 
	obowiązków wynikających z zatrudnienia.

§ 10
Regulamin wypłat zwrotu kosztów podróży, diet i innych świadczeń oraz diet samorządowych dla osób wymienionych w § 1 pkt 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 11
Uchyla się uchwałę Nr 28/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet i innych świadczeń dla osób delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej (Biuletyn NRL Nr 1/44/99, zm. Nr 7/57/00 i N 5/64/01).

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ														PREZES

Krzysztof Makuch												Konstanty Radziwiłł


Załącznik do uchwały Nr 15/02/IV 
																							 NRL z dnia 12.04.02 

Regulamin
wypłat kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń członkom samorządu lekarskiego delegowanym na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej oraz diet samorządowych
§ 1
Podstawę wypłat kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń członków samorządu lekarskiego delegowanego na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej stanowi zgodnie z § 3 uchwały formularz delegacji.
§ 2
Delegacje wystawiane są i ewidencjonowane w specjalnie do tego celu prowadzonym rejestrze przez wyznaczonego pracownika administracyjnego biura NRL.

§ 3
Delegacja winna zawierać:
1/	numer kolejny,
2/	imię i nazwisko delegowanego,
3/ funkcję pełnioną w organie Naczelnej Izby Lekarskiej, komisji lub zespole powołanym 	przez ten organ lub w Krajowej Komisji Wyborczej,
4/	miejsce i cel delegowania,
5/	czasokres delegacji,
6/	określenie środka lokomocji, a w przypadku samochodu ponadto numer rejestracyjny i 	pojemność silnika.
§ 4
Delegacja winna być podpisana przez jedną z osób określonych w § 2 uchwały.

§ 5
W przypadku używania jako środka transportu własnego samochodu do delegacji należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego, na której uwidoczniona jest pojemność silnika.
§ 6
W przypadku korzystania przejazdu koleją koszty przejazdu będą rozliczane 
w oparciu o 	załączony bilet bądź w oparciu o obowiązującą taryfę PKP.

§ 7
Delegowany poza siedzibę NIL obowiązany jest uzyskać na druku delegacji 
potwierdzenie pobytu lub złożyć oświadczenie o jej odbyciu.

§ 8
Potwierdzenie pobytu na posiedzeniu organizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską stanowi podpis na liście obecności.

§ 9
Listy obecności zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia obrad wraz z 
podpisem	 osoby	określonej w § 2 uchwały. 

§ 10
  Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia bądź zakończeniu podróży osoba 
    delegowana 	winna dostarczyć osobiście bądź poprzez osobę obsługującą 
    posiedzenie do działu księgowości NRL druk wypełnionej delegacji w celu jej 
    rozliczenia.	

§ 11
  Druk przedłożonej do rozliczenia delegacji winien zawierać:
  1/	datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia podróży,
  2/	należną kwotę z tytułu zwrotu kosztów przejazdu, przysługującej diety 
	bądź innych należności wg załączonych do delegacji rachunków,
  3/	ogólną kwotę wydatków do zwrotu,
  4/	podpis delegowanego.

§ 12
Do rozliczenia pierwszej delegacji lub przed pobraniem diety samorządowej 
osoba delegowana obowiązana jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:




Oświadczenie


 FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX - FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX - FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX - FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX 
                 Numer Identyfikacji Podatkowej


Nazwisko: .................................................................................................................................
  
Imiona 	1. ...................................................	 2. .......................................................................

Imię ojca:	.................................................... Imię matki: ..............................................................

Miejsce urodzenia: .......................................	data: .....................................................................
							                         										dzień   miesiąc   rok



 FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX 
                              Numer PESEL


Miejsce zamieszkania: 	Gmina /Dzielnica: ..................................................................................
 									Ulica ................................................................................................
									Numer domu   ..................... Numer mieszkania  ..............................
									Kod pocztowy ............   Miejscowość .............................................



Urząd Skarbowy w ................................... ul. ............................................................... Nr ..........


§ 13
  Przedłożona do rozliczenia delegacja podlega kontroli:
  1/	pod względem merytorycznym przez osobę określoną w § 2 uchwały. 
    2/	pod względem rachunkowym i zatwierdzeniu do wypłaty przez głównego 
	księgowego 	NIL bądź upoważnionego do tego pracownika działu 
	księgowości.

§ 14
Wypłata diety samorządowej następuje na podstawie pisemnej decyzji osób                                                                                                                                    wymienionych w § 2 uchwały.
§ 15
Wypłata należności następuje w terminie 14 dni od daty przekazania delegacji       
lub decyzji, o  której mowa w § 14,do rozliczenia bezpośrednio w kasie NIL.

§ 16
Na wniosek osoby uprawnionej należne kwoty mogą być przekazane na jej koszt 
  na wskazany adres przelewem bądź przekazem pocztowym.







