
Na podstawie art. 15 ust. 4, art. 20 ust. 2 i 3 oraz
art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochro-
nie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagaƒ
dla roÊlin, produktów roÊlinnych i przedmiotów wpro-
wadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobie-
gania rozprzestrzenianiu si´ Phytophthora ramorum
(Dz. U. Nr 144, poz. 1526) w § 8 wprowadzenie do wy-
liczenia otrzymuje brzmienie:

„RoÊliny przeznaczone do sadzenia, z wy∏àcze-
niem ich nasion, rodzajów: Viburnum spp. L., Ca-
mellia spp. i Rhododendron spp. L., oprócz roÊlin
gatunku Rhododendron simsii Planch, pochodzà-
ce z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej mogà
byç przemieszczane na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, je˝eli:”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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2075

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dla roÊlin, produktów roÊlinnych i przedmiotów wprowa-
dzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania

rozprzestrzenianiu si´ Phytophthora ramorum

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2076

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 35 ust. 6, art. 40 ust. 3 i art. 47
ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz szcze-
gó∏owe zasady, na których przys∏ugujà diety, zrycza∏-
towane diety, zwrot kosztów podró˝y i noclegów oraz
tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powo-
∏anym w sk∏ad Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz

okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych, zwa-
nych dalej „komisjami”, oraz osobom powo∏anym
w sk∏ad inspekcji Paƒstwowej Komisji Wyborczej
i okr´gowych komisji wyborczych.

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

2. Dieta dla cz∏onków Komisji wynosi pó∏torej diety
okreÊlonej w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1.

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

———————
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 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.



§ 3. 1. Cz∏onkom komisji przys∏uguje zwrot kosz-
tów przejazdów publicznymi Êrodkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwiàzanych
w szczególnoÊci z brakiem mo˝liwoÊci dojazdu pu-
blicznymi Êrodkami komunikacji, cz∏onkom komisji za-
mieszka∏ym poza miejscowoÊcià stanowiàcà siedzib´
komisji przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu innymi
Êrodkami transportu zbiorowego lub, za zgodà prze-
wodniczàcego komisji, w∏asnym pojazdem samocho-
dowym wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Cz∏onkom komisji w obwodach g∏osowania
utworzonych za granicà i na polskich statkach morskich
przys∏ugujà diety i zwrot kosztów podró˝y na zasadach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko-
Êci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub
samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowej poza 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 polecenia wyjazdu s∏u˝bowego
wystawionego przez przewodniczàcego albo, z jego
upowa˝nienia, przez zast´pc´ przewodniczàcego w∏a-
Êciwej komisji.

§ 6. 1. Cz∏onkom okr´gowych i obwodowych komi-
sji wyborczych za czas uczestnictwa w czynnoÊciach
zwiàzanych z przeprowadzeniem g∏osowania oraz
ustaleniem wyników g∏osowania i wyborów przys∏u-
guje zrycza∏towana dieta, w nast´pujàcej wysokoÊci:

1) dla cz∏onków okr´gowych komisji wyborczych
— 380 z∏;

2) dla cz∏onków obwodowych komisji wyborczych
— 140 z∏.

2. Zrycza∏towana dieta jest wyp∏acana na podsta-
wie pisemnego potwierdzenia przewodniczàcego al-
bo, z jego upowa˝nienia, zast´pcy przewodniczàcego
w∏aÊciwej komisji udzia∏u w czynnoÊciach, o których
mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Cz∏onkowie obwodowych komisji wybor-
czych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od
pracy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, sà obowiàzani, na co najmniej 3 dni przed
przewidywanym terminem nieobecnoÊci w pracy,
uprzedziç, w formie pisemnej, pracodawc´ o przyczy-
nie i przewidywanym okresie nieobecnoÊci w pracy,
a nast´pnie nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia po usta-
niu zwolnienia od pracy dostarczyç pracodawcy za-
Êwiadczenie usprawiedliwiajàce nieobecnoÊç w pracy
wykonywaniem zadaƒ w obwodowej komisji wybor-
czej.

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç imi´ i nazwisko osoby wchodzàcej
w sk∏ad obwodowej komisji wyborczej, wskazanie
podstawy prawnej zwolnienia od pracy, przyczyn´
i czas nieobecnoÊci w pracy. ZaÊwiadczenie opatruje

si´ piecz´cià obwodowej komisji wyborczej. ZaÊwiad-
czenie podpisuje przewodniczàcy obwodowej komisji
wyborczej. ZaÊwiadczenie dla przewodniczàcego ko-
misji podpisuje jego zast´pca.

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

§ 8. 1. Osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej oraz w sk∏ad inspekcji
okr´gowych komisji wyborczych przys∏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 prac
zwiàzanych z przeprowadzaniem g∏osowania oraz
ustaleniem wyników g∏osowania — w wysokoÊci
231 z∏;

3) zwolnienie od pracy do 5 dni w zwiàzku z wykony-
waniem zadaƒ w inspekcji.

2. Przy realizacji Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1, przepisy § 6 ust. 2 oraz § 7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 9. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 2—4 oraz
§ 6 i 8, wyp∏acajà:

1) cz∏onkom okr´gowych komisji wyborczych oraz
osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji okr´go-
wych komisji wyborczych — dyrektor w∏aÊciwej
miejscowo delegatury Krajowego Biura Wybor-
czego;

2) 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;

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

4) 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, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, na-
le˝noÊci wyp∏acane sà po przyj´ciu protoko∏ów g∏oso-
wania w obwodach przez w∏aÊciwà okr´gowà komi-
sj´.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych
cz∏onkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od
pracy (Dz. U. Nr 81, poz. 887).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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