Informacja Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotycząca
klasyfikowania wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi klasyfikowania wydatków z tytułu
wypłaty wynagrodzeń dla urzędników wyborczych Departament Budżetu Państwa pragnie
zauważyć, że zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenia obejmują
wypłaty pieniężne wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące
wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkiem
honorariów), niezależnie od źródeł ich finansowania oraz bez względu na podstawę stosunku
pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest
świadczona praca lub pełniona służba.
Jeden z rodzajów wynagrodzeń stanowią wynagrodzenia bezosobowe, które są klasyfikowane
w paragrafie „417 Wynagrodzenia bezosobowe”. Z treści objaśnień zamieszczonych pod
powyższym paragrafem wynika, że obejmuje on wynagrodzenia (z wyjątkiem honorariów):
 wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone
czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu
dochodzeniowym, sądowym i administracyjnym, za czynności arbitrów, wynagrodzenia
tłumaczy przysięgłych oraz kuratorów zastępujących strony w postępowaniu,
 wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach,
radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowotechnicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,
 dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu
sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom
komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji,
 dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział
w posiedzeniach,
 ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.
Zgodnie z art. 191e § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754, z późn. zm.) oraz pkt II ppkt 3 załącznika do Uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych,
sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od
pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 marca 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz.
567, z późn. zm.) urzędnikom wyborczym, za realizację zadań związanych z organizacją
obwodowych komisji wyborczych, przysługuje wynagrodzenie.
Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie urzędnika wyborczego jest wynagrodzeniem
bezosobowym wypłacanym na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują
określone czynności na polecenie właściwych organów i wydatki z tego tytułu należy
klasyfikować w paragrafie „417 Wynagrodzenia bezosobowe” z odpowiednią czwartą cyfrą.

