
Koszty związane z konsultacjami, zgrupowaniami krajowymi i zagranicznymi
 dla zawodników KN

1. Zakwaterowanie 
2. Opłaty klimatyczne/miejscowe 
3. Wyżywienie indywidualne lub zorganizowane 
4. Napoje 
5. Podróże krajowe: diety, przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód), dojazdy środkami 

komunikacji miejskiej, noclegi, przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie 
płatnego parkowania itp. 

6. Podróże zagraniczne: diety,  przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód), transport lotniczy 
w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej, opłata za prom, 
dojazdy środkami komunikacji miejskiej, noclegi, opłaty za nadbagaż lub/i bagaż 
niewymiarowy, przejazdy drogami płatnymi i autostradami, przejazdy tunelem, postój w 
strefie płatnego parkowania itp. 

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje 
szkoleniowe. 

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa. 
9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel w akcjach zagranicznych. 
10. Transport i obsługa sprzętu. 
11. Wynajem obiektów sportowych. 
12. Wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
13. Odnowa biologiczna. 
14. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej oraz kadry trenerskiej i osób 

współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji. 
15. Wizy. 
16. Paliwo do zabezpieczenia  treningów. 

UWAGI:

• Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami (wszędzie, gdzie to 
możliwe wystawionymi na PZA)

• W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane 
paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:  

            - określenie daty dokonania operacji gospodarczej; 
            - oznaczenie stron (nazwy, adres – pieczątka) jednostki wydającej paragon i dokonującej      

   zakupu; 
            - opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu

• Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub
fakturami publicznego transportu zbiorowego  (w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem 
ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem 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. poz. 167).  

• Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z 
uchwalonymi przez pzs zasadami jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych
należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazana w w/w rozporządzeniu. 

• Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na 
zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych  i zagranicznych do wysokości 
określonych w w/w rozporządzeniu. 


