Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1
Dyrektora Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego z
dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zasady zwrotu kosztów przejazdów na terenie kraju Członkom Komisji Konkursowej
do spraw opiniowania ofert
złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w związku z pracami tej
Komisji
§1
1. W przypadku przejazdów w ramach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2017
r. poz. 2136), koszty przejazdów zwracane są do wysokości:
- ceny biletu kolejowego, przy czym jeżeli na danym odcinku oferowane są bilety na
przejazd pierwszą lub drugą klasą - za przejazd drugą klasą;
- ceny biletu za przejazd innym środkiem transportu w ramach publicznego transportu
zbiorowego, do wysokości ceny obowiązującej wg stawek operatora publicznego
transportu zbiorowego na danym obszarze.
2. Przy wyborze środka transportu publicznego Członkowie Komisji kierują się zasadą
racjonalności, tzn. dokonują wyboru środka transportu możliwie najkorzystniejszego
cenowo, a jednocześnie możliwie najmniej uciążliwego.
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: „Dyrektor NIW - CRSO”) może
odmówić zatwierdzenia kwoty do zwrotu tytułem kosztów dojazdu lub części takiej
kwoty, jeżeli uzna, że wybór środka transportu przez Członka Komisji nie spełnia
kryteriów racjonalności, w szczególności jeżeli okaże się, że na danym odcinku istniała
możliwość przejazdu innym środkiem transportu za cenę znacznie niższą, w zbliżonym
czasie.
4. Nie przewiduje się zwrotu kosztów biletów lotniczych.
§2
1. Dyrektor NIW - CRSO może wyrazić zgodę na przejazd własnym pojazdem Członka
Komisji na pisemny wniosek tego Członka Komisji. We wniosku Członek Komisji
podaje miejscowość rozpoczęcia podróży oraz liczbę kilometrów do przejechania
pomiędzy miejscowością rozpoczęcia podróży a miejscem, w którym odbywają się
prace Komisji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zwrot kosztów przejazdu przysługuje w
wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr
przebiegu, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200).

