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PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-501-21118

Pani
Alicja KUSIOR
Sekretarz Gminy Tarn6w
sekretarz@gmina.tarnow.pl

Panstwowa Komisja Wyborcza, odpowiadajljc na e-mail z dnia 28 lutego 2018 r.,
wyjasnia, co nastypuje.
I. Zgodnie z art. 191 e § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 20 II r. -

Kodeks wyborczy

(2017 r. pOZ. IS i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) pracodawca obowiljzany
jest zwolnic urzydnika wyborczego od pracy zawodowej

w celu umozliwienia

mu wykonywania zadan, 0 kt6rych mowa w Kodeksie wyborczym. Urzydnik wyborczy
bydzie zatem zwalniany na czas wykonywania swoich zadan, tj. wtedy gdy bydzie
to konieczne, a nie na caly okres,

0

kt6rym mowa wart. 191 c § 2 Kodeksu wyborczego,

tzn. od dnia zarzljdzenia wlasciwych wybor6w do dnia rozstrzygniycia protest6w
wyborczych. Urzydnik wyborczy, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy,
o kt6rym mowa wart. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego, bydzie zobowil)Zany kaz.dorazowo
uprzedzic pracodawcy
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przyczynie i przewidywanym okresie nieobecnosci w pracy.

Szczeg61y w tym zakresie zostanlj wkr6tce okreslone przez Panstwowlj Komisjy Wyborczlj
w uchwale w sprawie okreslenia szczeg610wego zakresu zadan urz ydnik6w wyborczych,
sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizacjy, a takze zasad zwolnienia
od pracy zawodowej na czas wykonywania obowil)Zk6w urzydnika wyborczego,
kt6ra zostanie podjyta na podstawie art. 191 f Kodeksu wyborczego.
2. Wedlug oceny Panstwowej Komisji Wyborczej osoba pelniljca funkcjy urzydnika
wyborczego nie bydzie otrzymywala wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia w urzydzie
obslugujljcym organy adminislracji rZljdowej , samorzljdowej lub jednostce im podleglej

-2albo przez nie nadzorowanej, za czas (lub okres), w ktorym bydzie wykonywata obowi!jzki
urzydnika wyborczego. Nalezy bowiem zauwaZye, ze zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 20 18 r. poz. 108, 138, 305 i 357) wynagrodzenie

przystuguje za pracy wykonan!j. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia tylko wowczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowi!j. Kodeks
wyborczy nie przewiduje natomiast tego rodzaju przepisu szczegolnego w odniesieniu do
urzydnikow wyborczych. lednoczesnie wi!jz!jca ocena w tym zakresie naleZy do Ministra
Pracy Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej , a nie do Panstwowej Komisji Wyborczej.
3. Przepisy

Kodeksu

wyborczego

Ole

przewiduj!j

rekompensowania

pracodawcy

przez Krajowe Biuro Wyborcze zadnych dodatkow, w tym np. z tytulu powierzania
obowi!jzkow sluzbowych osoby byd!jcej jednoczesnie urzydnikiem wyborczym, innej
osobie.
4. Pailstwowa Komisja Wyborcza nie jest wlasciwa do okreslania trybu wykonywania pracy
urzydnikow wyborczych, wynikaj!jcego z tytulu ich zatrudnienia w urzydach,
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ktorych

rnowa w art. 191c § I Kodeksu wyborczego. Kwestia ta bydzie przedrniotern ustalen
rniydzy pracodawc!j, ktory jak wskazano w pkt I rna obowi!jzek zwolnie urzydnika
wyborczego od pracy zawodowej w celu urnozliwienia mu wykonywania ustawowych
zadan urzydnika wyborczego, a pracownikiem powolanyrn jednoczesnie na funkcjy
urzydnika wyborczego. Nie ulegajednatie w!jtpliwosci, ze wykonywanie pracy w ramach
stosunku pracy musi bye zgodne z przepisal11i Kodeksu pracy.
5. Panstwowa Kornisja Wyborcza zaklada, ze czas wykonywania zadan przez urzydnika
wyborczego ustalany bydzie i dokurnentowany przez wojta (burmistrza, prezydenta
miasta) gminy (miasta). na obszarze ktorej bydzie dzialal urzydnik wyborczy. Rowniez
naleznoSci z tytulu pelnienia funkcji urzydnika wyborczego wyplacal bydzie ten organ.
Trzeba przy tym zaznaczye, ze ostatecznie (w sposob wi!jz!jcy) kwestia ta zostanie
rozstrzygniyta w uchwale Panstwowej Komisji Wyborczej w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu zadail urzydnikow wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad
wynagradzania za ich realizacjy, a takze zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas
wykonywania obowi!jZkow urzydnika wyborczego.
6. Jak wskazano w pkt I i 5, stosownie do art. 191 f Kodeksu wyborczego, P8I1stwowa
Kornisja Wyborcza okresli wkrotce, w drodze uchwaly, szczegolowy zakres zadan

-3urzydnikow

wyborezyeh,

sposob

ieh

realizaeji

oraz

zasady

wynagradzania

za ieh realizacjy, a taki:e zasady zwolnienia od praey zawodowej na ezas wykonywania
obowiljzkow urzydnika wyborezego. Podjycie tej uehwaly planowane jest do 12 marca
2018 r.

Pans

Do wiadolllosei:
Panie i Panowie
Dyrektorzy Delegatur
Krajowego Biura Wyborczego

