INFORMACJA O WYSOKOŚCI DIET I MOŻLIWOŚCI ZWOLNIENIA OD PRACY
CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas
związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w następującej
wysokości:
 dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;
 dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;
 dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.
W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów) przysługuje dieta w pełnej
wysokości.
Podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 pkt 3 – 5 i ust. 2 uchwały Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 261).

2. Członkowi obwodowej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań
przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
Członek obwodowej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia
od pracy jest obowiązany, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności
w pracy, uprzedzić pracodawcę w formie pisemnej o przyczynie i przewidywanym okresie
nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności
w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy
wykonywaniem zadań w komisji.
Podstawa prawna:
– art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.),
– § 9 ust. 1 uchwały Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 261).
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