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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH i ADMINISTRACJI

z dnia 22 sierpnia 2002 r.

w sprawie diet, zwrotu kosztów podró˝y i zrycza∏towanych diet przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wybor-
czych oraz osobom wchodzàcym w sk∏ad inspekcji Paƒstwowej Komisji Wyborczej i inspekcji komisarzy wy-
borczych, powo∏anych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602
i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984
i Nr 127, poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad terytorialnych
i obwodowych komisji wyborczych powo∏anych dla
przeprowadzenia wyborów do organów stanowiàcych
jednostek samorzàdu terytorialnego przys∏ugujà,
w zwiàzku z udzia∏em w pracach tych komisji, diety
i zwrot kosztów podró˝y na zasadach okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych szczegó∏owych zasad usta-
lania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kra-
ju, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z niniejsze-
go rozporzàdzenia.

2. Dieta dla osób wchodzàcych w sk∏ad komisji wy-
borczej wynosi pó∏torej diety ustalonej na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji wyborczej
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu publicznymi
Êrodkami komunikacji.

4. W uzasadnionych wypadkach, zwiàzanych
w szczególnoÊci z brakiem mo˝liwoÊci dojazdu publicz-
nymi Êrodkami komunikacji, osobom wchodzàcym
w sk∏ad komisji wyborczej zamieszka∏ym poza miejsco-
woÊcià stanowiàcà siedzib´ komisji wyborczej przys∏u-
guje, za zgodà przewodniczàcego komisji wyborczej,
zwrot kosztów przejazdu w∏asnym pojazdem samo-
chodowym wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w ust. 1.

§ 2. Nale˝noÊci, o których mowa w § 1, sà wyp∏aca-
ne na podstawie rachunków, oÊwiadczeƒ i poleceƒ wy-
jazdu s∏u˝bowego akceptowanych przez przewodni-
czàcego bàdê, z jego upowa˝nienia, przez zast´pc´
przewodniczàcego w∏aÊciwej komisji wyborczej.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do osób powo-
∏anych w sk∏ad inspekcji przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà lub przez komisarzy wyborczych.

§ 4. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad terytorialnych
i obwodowych komisji wyborczych powo∏anych dla
przeprowadzenia wyborów do organów stanowiàcych
jednostek samorzàdu terytorialnego za czas zwiàzany
z przeprowadzeniem g∏osowania oraz ustaleniem wy-
ników g∏osowania i wyborów przys∏uguje zrycza∏towa-
na dieta, w wysokoÊci ustalonej na podstawie kwoty
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bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia
osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwo-
we, z zastosowaniem mno˝ników:

1) dla osób wchodzàcych w sk∏ad terytorialnych komi-
sji wyborczych — 0,127;

2) dla osób wchodzàcych w sk∏ad obwodowych komi-
sji wyborczych — 0,085.

2. Zrycza∏towana dieta nie przys∏uguje, je˝eli osoba
wchodzàca w sk∏ad komisji wyborczej nie uczestniczy-
∏a w czynnoÊciach, o których mowa w ust. 1.

3. Zrycza∏towana dieta jest wyp∏acana na podsta-
wie pisemnego potwierdzenia przewodniczàcego
bàdê, z jego upowa˝nienia, zast´pcy przewodniczàce-
go w∏aÊciwej komisji wyborczej.

§ 5. Nale˝noÊci, o których mowa w § 1 i 4, wyp∏aca-
jà:

1) osobom wchodzàcym w sk∏ad inspekcji powo∏anej
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà — Krajowe
Biuro Wyborcze;

2) osobom wchodzàcym w sk∏ad inspekcji powo∏anej
przez komisarzy wyborczych — w∏aÊciwe delegatu-
ry Krajowego Biura Wyborczego;

3) osobom wchodzàcym w sk∏ad wojewódzkich komi-
sji wyborczych — marsza∏ek województwa;

4) osobom wchodzàcym w sk∏ad powiatowych komi-
sji wyborczych — starosta;

5) osobom wchodzàcym w sk∏ad miejskich, gminnych
i obwodowych komisji wyborczych — wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta).

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 11 wrzeÊnia 1998 r.
w sprawie zasad i wysokoÊci diet i zwrotu kosztów po-
dró˝y oraz zrycza∏towanego wynagrodzenia dla cz∏on-
ków komisji wyborczych oraz osób wchodzàcych
w sk∏ad inspekcji Paƒstwowej Komisji Wyborczej i in-
spekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powo∏a-
nych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta
sto∏ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 120, poz. 781).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:  
K. Janik


