
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady, na których
przys∏ugujà diety, zrycza∏towane diety, zwrot kosz-
tów podró˝y i noclegów oraz tryb udzielania dni
wolnych od pracy cz∏onkom Paƒstwowej Komisji
Wyborczej oraz okr´gowych, rejonowych i obwo-
dowych komisji wyborczych, zwanych dalej „ko-
misjami”;

2) wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady, na których
przys∏ugujà diety, zrycza∏towane diety, zwrot kosz-
tów podró˝y i noclegów oraz tryb udzielania dni
wolnych od pracy osobom powo∏anym w sk∏ad in-
spekcji, o których mowa w art. 13 ust. 6 oraz art.
21 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanych
dalej „inspekcjami”. 

§ 2. 1. Cz∏onkom komisji przys∏ugujà, w zwiàzku
z udzia∏em w pracach tych komisji, diety i zwrot kosz-
tów podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samo-
rzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990
oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951), z uwzgl´dnieniem
zmian wynikajàcych z niniejszego rozporzàdzenia.

2. Dieta dla cz∏onków komisji wynosi pó∏torej die-
ty ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa
w ust. 1.

3. Dieta, której wysokoÊç okreÊlono w ust. 2, nie
przys∏uguje, w zwiàzku z udzia∏em w pracach tych ko-
misji, za czas zwiàzany z przeprowadzeniem g∏osowa-
nia i ustaleniem wyników g∏osowania. 

§ 3. 1. Cz∏onkom komisji przys∏uguje, w zwiàzku
z udzia∏em w pracach tych komisji, zwrot kosztów
przejazdu publicznymi Êrodkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwiàzanych
w szczególnoÊci z brakiem mo˝liwoÊci dojazdu pu-
blicznymi Êrodkami komunikacji, cz∏onkom komisji

przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu innymi Êrodkami
transportu zbiorowego lub, za zgodà przewodniczàce-
go komisji, w∏asnym pojazdem samochodowym we-
d∏ug stawek okreÊlonych w przepisach, o których mo-
wa w § 2 ust. 1.

§ 4. Cz∏onkom komisji w obwodach g∏osowania
utworzonych za granicà przys∏ugujà diety i zwrot kosz-
tów podró˝y na zasadach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grud-
nia 2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz warunków usta-
lania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi za-
trudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jedno-
stce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej po-
za granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz
z 2003 r. Nr 199, poz. 1951).

§ 5. Nale˝noÊci, o których mowa w § 2—4, sà wy-
p∏acane na podstawie rachunków, oÊwiadczeƒ i pole-
ceƒ wyjazdu s∏u˝bowego akceptowanych przez prze-
wodniczàcego albo, z jego upowa˝nienia, przez za-
st´pc´ przewodniczàcego w∏aÊciwej komisji.

§ 6. 1. Cz∏onkowie obwodowych komisji wybor-
czych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od
pracy, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamen-
tu Europejskiego, sà obowiàzani, na co najmniej 3 dni
przed przewidywanym terminem nieobecnoÊci w pracy,
uprzedziç, w formie pisemnej, pracodawc´ o przyczynie
i przewidywanym okresie nieobecnoÊci w pracy, a na-
st´pnie nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia po ustaniu zwol-
nienia od pracy dostarczyç pracodawcy zaÊwiadczenie
usprawiedliwiajàce nieobecnoÊç w pracy wykonywa-
niem zadaƒ w obwodowej komisji wyborczej. 

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´ i nazwisko osoby wchodzàcej w sk∏ad obwo-
dowej komisji wyborczej; 

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

3) przyczyn´ i czas nieobecnoÊci w pracy. 

3. ZaÊwiadczenie opatrzone piecz´cià obwodowej
komisji wyborczej podpisuje przewodniczàcy obwo-
dowej komisji wyborczej, a dla przewodniczàcego ob-
wodowej komisji wyborczej podpisuje jego zast´pca. 

4. ZaÊwiadczenie jest sporzàdzane w dwóch eg-
zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba za-
interesowana, drugi pozostaje w obwodowej komisji
wyborczej.

§ 7. 1. Cz∏onkom okr´gowych, rejonowych i obwo-
dowych komisji wyborczych za czas zwiàzany z wyko-
nywaniem zadaƒ cz∏onka komisji — w przypadku cz∏on-
ków okr´gowych i rejonowych komisji wyborczych
oraz za czas zwiàzany z przeprowadzeniem g∏osowania
oraz ustaleniem wyników g∏osowania — w przypadku
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wyborczych i osobom powo∏anym
w sk∏ad inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).



obwodowych komisji wyborczych, przys∏uguje zrycza∏-
towana dieta, w nast´pujàcej wysokoÊci:
1) dla cz∏onków okr´gowych komisji wyborczych —

380 z∏; 
2) dla cz∏onków rejonowych komisji wyborczych —

210 z∏;
3) dla cz∏onków obwodowych komisji wyborczych —

140 z∏.

2. Zrycza∏towana dieta nie przys∏uguje, je˝eli cz∏o-
nek okr´gowej, rejonowej albo obwodowej komisji
wyborczej nie uczestniczy∏ w czynnoÊciach, o których
mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy cz∏onek okr´gowej albo rejo-
nowej komisji wyborczej z przyczyn losowych nie
uczestniczy∏ w wykonywaniu cz´Êci zadaƒ danej komi-
sji, a w szczególnoÊci nie uczestniczy∏ w posiedzeniu
lub posiedzeniach danej komisji, wysokoÊç zrycza∏to-
wanej diety jest obni˝ana proporcjonalnie do liczby
odbytych posiedzeƒ komisji. 

4. Zrycza∏towana dieta jest wyp∏acana na podsta-
wie pisemnego potwierdzenia udzia∏u w czynno-
Êciach, o których mowa w ust.1, przez przewodniczà-
cego albo, z jego upowa˝nienia, przez zast´pc´ prze-
wodniczàcego w∏aÊciwej komisji.

§ 8. 1. Osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji przy-
s∏ugujà:
1) diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów —

w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w § 2—5;
2) zrycza∏towane diety za czas wykonywania zadaƒ

w inspekcji — w wysokoÊci 231 z∏. 

2. Przy realizacji Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, przepisy § 7 ust. 2 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 9. Osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji udziela
si´ dni wolnych od pracy w trybie przepisów  § 6.

§ 10. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 2—4 oraz
§ 7 i 8, wyp∏acajà:
1) cz∏onkom Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz

osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej — dyrektor Zespo∏u Prezy-
dialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2) cz∏onkom okr´gowych komisji wyborczych — dy-
rektor w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowe-
go Biura Wyborczego;

3) cz∏onkom rejonowych komisji wyborczych oraz
osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji rejonowej
komisji wyborczej — dyrektor w∏aÊciwej miejsco-
wo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

4) cz∏onkom obwodowych komisji wyborczych —
w∏aÊciwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo
konsul, z zastrze˝eniem pkt 5;

5) cz∏onkom obwodowych komisji wyborczych na
polskich statkach morskich — dyrektor delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w∏aÊciwej dla siedzi-
by armatora statku, za poÊrednictwem armatora.

2. Cz∏onkom obwodowych komisji wyborczych,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nale˝noÊci sà wyp∏a-
cane po przyj´ciu protoko∏ów g∏osowania w obwo-
dach przez w∏aÊciwà okr´gowà komisj´.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy
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