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PRACA I !WIADCZENIA

MA! GO RZA TA 
TER LI KOW SKA

Par la men tar ne wy bo ry, któ re
od b! d" si! 9 pa# dzier ni ka 2011,
b! d" pierw szy mi pod rz" da mi
no we go ko dek su wy bor cze go
(z 5 stycz nia 2011; DzU nr 21,
poz. 112 ze zm.). Nie zmie ni$ on
jed nak za kre su upraw nie%, ja kie
przy s$u gu j" cz$on kom ko mi sji
czu wa j" cych nad g$o so wa niem. 

Or ga na mi wy bor czy mi po wo -
$y wa ny mi wzwi"z ku zza rz" dzo -
ny mi wy bo ra mi s" od po wied nio
okr! go we, re jo no we i te ry to rial -
ne ko mi sje wy bor cze oraz ob -
wo do we ko mi sje wy bor cze.
Mo& na by' cz$on kiem tyl ko jed -
nej ko mi sji wy bor czej. Cz$on -
kiem ob wo do wej lub te ry to rial -
nej ko mi sji mo &e by' ka& dy
z nas, wy bor ców. W sk$ad okr! -
go wych ko mi sji wcho dz" s! -
dzio wie. 

Cz$on kom ko mi sji wy bor -
czych przy s$u gu j":
( die ty,
( zwrot kosz tów po dró &y,
( zwrot kosz tów noc le gów,
( zry cza$ to wa ne die ty za czas

zwi" za ny z wy ko ny wa niem
za da% cz$on ka ko mi sji w przy -
pad ku cz$on ków okr! go wych,
re jo no wych i te ry to rial nych
ko mi sji wy bor czych oraz
za czas zwi" za ny z prze pro wa -
dze niem g$o so wa nia oraz
usta le niem wy ni ków g$o so wa -
nia w przy pad ku cz$on ków

ob wo do wych ko mi sji wy bor -
czych.
Po nad to cz$on kom ob wo do -

wej oraz te ry to rial nej ko mi-
sji wy bor czej przy s$u gu je, w
zwi"z ku z wy ko ny wa niem za -
da%, do pi! ciu dni zwol nie nia
od pra cy. To upraw nie nie w ce lu
wy ko ny wa nia za da% zwi" za -
nych z wy bo ra mi do ty czy rów -
nie& cz$on ków in spek cji po wo -
$a nych przez Pa% stwo w" Ko mi -
sj! Wy bor cz", ko mi sa rzy wy -
bor czych, okr! go w" ko mi sj!
wy bor cz" oraz re jo no w" ko mi -
sj! wy bor cz". 

Nieobecno!" przed
i po g#o so wa niu

Udzie le nie dni wol nych mo &e
by' ko niecz ne nie tyl ko na czas
g$o so wa nia, ale rów nie& przed
da t" wy bo rów i po nich. Czyn -
no )ci zwi" za ne z wy bo ra mi do -
ty cz" bo wiem nie tyl ko sa me go
prze pro wa dze nia g$o so wa nia
w ob wo dzie i czu wa nia w dniu
wy bo rów nad prze strze ga niem
pra wa wy bor cze go w miej scu
i cza sie g$o so wa nia. Cz$on ko wie
ko mi sji jesz cze przed da t" wy -
bo rów mu sz" zor ga ni zo wa'
swo j" pra c!, np. wy bra' prze -
wod ni cz" ce go, za st!p c!. A po
g$o so wa niu mu sz" usta li' wy ni -
ki g$o so wa nia w ob wo dzie, po -
da' je do pu blicz nej wia do mo -
)ci i prze s$a' do w$a )ci wej ko mi -
sji wy bor czej.

Dla te go pra cow nik ma pra wo
dozwol nie nia odpra cy nawy ko -
ny wa nie za da% zwi" za nych zpe$ -
nie niem funk cji cz$on ka ko mi sji
wy bor czej rów nie& w nie dzie l!.

Bez wy na gro dze nia 

Nie obec no)' w pra cy oso by,
któ ra pe$ ni funk cj! cz$on ka ko -
mi sji wy bor czej, pra co daw ca
ma obo wi" zek uspra wie dli wi'.
Po nie wa& jed nak za ten czas
cz$on ko wie ko mi sji do sta j" die -
ty, za k$ad pra cy nie jest ob ci" &o -
ny obo wi"z kiem wy p$a ty pen sji.
Oso by te za cho wu j" na to miast
pra wo do )wiad cze% z ubez pie -
cze nia spo $ecz ne go oraz in nych
upraw nie% ze sto sun ku pra cy.

Uprze dzi" 
o wol nym

Obo wi"z ki pra co daw ców
zwi" za ne z udzia $em ich pod -
w$ad nych w pra cach ko mi sji re -
gu lu je uchwa $a Pa% stwo wej Ko -
mi sji Wy bor czej z 14 mar ca 2011
w spra wie na le& no )ci pie ni!& -
nych przy s$u gu j" cych cz$on kom
ko mi sji wy bor czych i oso bom
po wo $a nym w sk$ad in spek cji
w wy bo rach do Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej i do Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej, pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej i Par la men tu Eu ro pej skie -
go oraz spo so bu do ku men to -

Nie b!dzie pen sji za pra c! w ko mi sji
WY BO RY I Pod w!ad ny, któ ry b" dzie uczest ni czy! w pra cach przy g!o so wa niu nad sk!a dem no we go par la men tu, 
ma pra wo na wet do pi" ciu dni wol nych od pra cy. Za ten czas nie trze ba mu wy p!a ca# wy na gro dze nia

wa nia dni zwol nie nia od pra cy.
Zo bo wi" zu je ona pra cow ni -

ka, któ ry chce sko rzy sta' z pra -
wa do dnia wol ne go, by uprze -
dzi$ o tym pra co daw c! na pi -
)mie na co naj mniej trzy dni
przed prze wi dy wa nym ter mi -
nem nie obec no )ci w pra cy. Po -
wi nien w nim po da' przy czy n!
nie obec no )ci: za sia da nie w ob -
wo do wej ko mi sji wy bor czej,
wy ko ny wa nie za da% zwi" za -
nych zpe$ nie niem funk cji cz$on -
ka ko mi sji wy bor czej, oraz
wska za' ter min nie obec no )ci
– kon kret n" da t!.

Na to miast po za ko% cze niu
wy ko ny wa nia za da% zwi" za -
nych zpe$ nie niem funkcji cz$on -
ka ko mi sji wy bor czej, nie pó# -
niej ni& na st!p ne go dnia, pod -
w$ad ny po wi nien do star czy'
pra co daw cy za )wiad cze nie
uspra wie dli wia j" ce nie obec -
no)' w pra cy. Za )wiad cze nie ta -
kie po win no za wie ra' co naj -
mniej: imi! i na zwi sko pra cow -
ni ka (jed no cze )nie cz$on ka ko -
mi sji wy bor czej), wska za nie
pod sta wy praw nej zwol nie nia
od pra cy (art. 154 § 4 usta wy z 5
stycz nia 2011 ko deks wy bor -
czy), przy czy n! i czas nie obec -
no )ci wpra cy. Za )wiad cze nie ja -
ko for mal ny do ku ment po -
twier dza j" cy pe$ nie nie funk cji
cz$on ka ko mi sji wy bor czej po -
win no by' opa trzo ne pie cz! ci"

ob wo do wej ko mi sji wy bor czej
i pod pi sa ne przez prze wod ni -
cz" ce go da nej ko mi sji wy bor -
czej, a przy pad ku wy sta wia nia
ta kie go za )wiad cze nia dla prze -
wod ni cz" ce go, przez je go za -
st!p c! >patrz ramka.

Za )wiad cze nie ta kie po -
win no zo sta' spo rz" dzo ne w
dwóch eg zem pla rzach; je den
otrzy mu je za in te re so wa ny cz$o -
nek ko mi sji wy bor czej, dru gi
po zo sta je w do ku men ta cji ko -
mi sji.

Sank cji brak

Prze pi sy do)' sztyw no okre -
)la j" ter mi ny do ko na nia sto -
sow nych czyn no )ci przez pra -
cow ni ka. Nie pre cy zu j" na to -
miast try bu po st! po wa nia
w ra zie nie do cho wa nia tych
ter mi nów. Trud no so bie wy -
obra zi', by pra co daw ca od mó -
wi$ udzie le nia dnia wol ne go
od pra cy pra cow ni ko wi, któ ry
wy st" pi o to na dzie% czy dwa
wcze )niej za miast z co naj mniej
trzy dnio wym wy prze dze niem.
Ale teo re tycz nie ma do te go
pra wo. Wów czas nie obec no)'
cz$on ka ko mi sji wy bor czej mo -
g$a by zdez or ga ni zo wa' pra c!
ca $ej ko mi sji wy bor czej (np.
unie mo& li wi' wy bór prze wod -
ni cz" ce go). (

.…………..,..….................….
(miej sco wo!", da ta)

W zwi!z ku z po wo "a niem w sk"ad ob wo do wej ko mi sji 
wy bor czej w ……....…. zgod nie z za rz! dze niem 
wój ta nr … z dnia…...... w spra wie po wo "a nia ob wo do wych 
ko mi sji wy bor czych, in for mu j#, $e w dniach……..........2011 r. 
nie b# d# obec ny w pra cy z po wo du za j#% zwi! za nych z or -
ga ni za cj! i prze pro wa dze niem wy bo rów.

...........………………………………
(imi# ina zwi sko)    

>WZÓR ZA WIA DO MIE NIA PRA CO DAW CY O NIE OBEC NO !CI

……………….…......,...........
(miej sco wo!", da ta)

Za &wiad cza si#, $e nie obec no&% w pra cy Pa ni/Pa na
…………………. w dniu ……… 2011 by "a spo wo do wa na 
wy ko ny wa niem czyn no &ci zwi! za nych z pe" nie niem 
funk cji cz"on ka Ob wo do wej Ko mi sji Wy bor czej w …………, 
po wo "a nej do prze pro wa dze nia g"o so wa nia w wy bo rach
do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej i do Se na tu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej za rz! dzo nych na 9 pa' dzier ni ka
2011 ……………………………………………………..........…………….…….......
(akt po wo "u j! cy w sk"ad ko mi sji – uchwa "a, po sta no wie nie)

Pod sta wa praw na uspra wie dli wie nia: art. 154 § 4 usta wy
z 5 stycz nia 2011 Ko deks wy bor czy (DzU nr 21, poz. 112
ze zm.)

…………………….........                ..........................................................
(pie cz#" ko mi sji)   (prze wod ni cz$ cy

Ob wo do wej Ko mi sji Wy bor czej)

>WZÓR ZA !WIAD CZE NIA O UCZEST NI CZE NIU 
W PRA CACH KO MI SJI

0681338/A/NOWAR


