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Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja
1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88,
poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), w zwiàzku z art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja wy-
borcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443
i Nr 98, poz. 604) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç diet i zwracanych kosztów podró˝y,

2) wysokoÊç zrycza∏towanych diet za czas zwiàzany
z przeprowadzeniem g∏osowania i ustaleniem wy-
ników wyborów

oraz zasady, na jakich przys∏ugujà one osobom wcho-
dzàcym w sk∏ad komisji wyborczych.

§ 2. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad Paƒstwowej
Komisji Wyborczej oraz okr´gowych i obwodowych
komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”, przy-
s∏ugujà w zwiàzku z udzia∏em w pracach tych komisji
diety i zwrot kosztów podró˝y na zasadach okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracowni-
kom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju
(Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173),
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z niniejszego
rozporzàdzenia.

2. Dieta dla osób wchodzàcych w sk∏ad komisji wy-
nosi pó∏torej diety ustalonej na podstawie rozporzà-
dzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokoÊç okreÊlono w ust. 2, nie
przys∏uguje za czas zwiàzany z przeprowadzeniem g∏o-
sowania i ustaleniem wyników g∏osowania.

§ 3. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji przy-
s∏uguje zwrot kosztów przejazdów publicznymi Êrodka-
mi komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwiàzanych
w szczególnoÊci z brakiem mo˝liwoÊci dojazdu publicz-
nymi Êrodkami komunikacji, osobom wchodzàcym
w sk∏ad komisji, zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià
stanowiàcà siedzib´ komisji, przys∏uguje zwrot kosz-
tów przejazdu w∏asnym pojazdem samochodowym

wed∏ug stawek okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca
1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu
kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nie b´dàcych
w∏asnoÊcià pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239).

§ 4. Nale˝noÊci, o których mowa w § 2 i 3, sà wyp∏a-
cane na podstawie rachunków akceptowanych przez
przewodniczàcego bàdê, z jego upowa˝nienia, przez
zast´pc´ przewodniczàcego w∏aÊciwej komisji.

§ 5. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad okr´gowych
i obwodowych komisji wyborczych za czas zwiàzany
z przeprowadzeniem g∏osowania oraz ustaleniem wy-
ników g∏osowania i wyborów przys∏uguje zrycza∏towa-
na dieta w wysokoÊci:

1) osobom wchodzàcym w sk∏ad okr´gowych komisji
wyborczych — 38% najni˝szego wynagrodzenia za
prac´ pracowników, okreÊlonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie art. 774

pkt 1 Kodeksu pracy, obowiàzujàcego w dniu zarzà-
dzenia wyborów,

2) osobom wchodzàcym w sk∏ad obwodowych komi-
sji wyborczych — 18% wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1.

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

§ 6. Nale˝noÊci, o których mowa w § 2, 3 i 5, wyp∏a-
cajà:

1) osobom wchodzàcym w sk∏ad okr´gowych komisji
wyborczych — w∏aÊciwe delegatury wojewódzkie
Krajowego Biura Wyborczego,

2) osobom wchodzàcym w sk∏ad obwodowych komi-
sji wyborczych — w∏aÊciwe zarzàdy gmin.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
26 stycznia 2001 r.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2001 r.

w sprawie diet i zwrotu kosztów podró˝y dla osób wchodzàcych w sk∏ad komisji wyborczych w wyborach
uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


