
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie łącznego sprawozdania o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych 

wydatkach na cele wyborcze Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej 

uczestniczącego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

i w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), 

w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze 

wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) 

postanawia 

przyj ąć łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy 

Demokratycznej o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

wyborczego, uczestniczącego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 84 ust. 2 Ordynacji 

wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w związku z art. 24 

ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu 

określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie zostało sporządzone 

według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 20 listopada 2006 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań 

finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy 

oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 212, poz. 1561). 
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Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej po uzyskaniu 

postanowienia potwierdzającego jego utworzenie zarejestrował 1 034 kandydatów na 

radnych sejmików województw, 6 406 kandydatów na radnych powiatów, 2 784 

kandydatów na radnych miast na prawach powiatu, 628 kandydatów na radnych 

dzielnic miasta stołecznego Warszawy, 8 255 kandydatów na radnych gmin oraz 277 

kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz wyjaśnień Komitetu stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał, że pozyskał środki 

w kwocie 14 390 336,94 zł. Pochodziły one z: 

− wpłat z Funduszu Wyborczego partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej, 

dokonanych w terminach określonych w Ordynacji wyborczej: 14 390 299,41 zł; 

− odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 37,53 zł. 

Środki finansowe Komitetu były gromadzone na rachunku bankowym 

nr 86 1020 1026 0000 1902 0177 1229, prowadzonym w PKO Bank Polski SA 

w Warszawie. 

Jak wynika jednak z historii rachunku bankowego Komitetu, z Funduszu 

Wyborczego pozyskał on kwotę 14 392 598,68 zł, i taka kwota powinna być wykazana 

w części I, lit. A, pkt I, ppkt 3 sprawozdania. Komitet pozyskał więc kwotę 

o 2 299,27 zł wyższą niż wykazana w sprawozdaniu. Faktyczne przychody/wpływy 

Komitetu wyniosły zatem 14 392 636,21 zł i ta kwota powinna być wykazana w części 

I (Informacje ogólne), lit. A sprawozdania. 

Kwoty 2 299,27 zł, stanowiącej różnicę między wykazanymi 

w sprawozdaniu przychodami Komitetu, a jego przychodami faktycznymi, Komitet 

nie wydatkował i w dniu 2 marca 2011 r. wpłacił je na rachunek Funduszu 

Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Niezgodne ze stanem faktycznym sporządzenie sprawozdania narusza 

ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zgodnie z art. 84a 

Ordynacji wyborczej uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania. 

Wydatki Komitetu wyniosły 17 702 387,55 zł i były przeznaczone na cele 

związane z wyborami. Koszty kampanii wyborczej nie przekroczyły limitu 
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obliczonego na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej oraz art. 24 ust. 5 

ustawy o bezpośrednim wyborcze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wynoszącego 

29 242 947,75 zł. 

Nieuregulowane zobowiązania Komitetu w kwocie 3 362 180,08 zł 

oraz należności Komitetu w kwocie 50 129,47 zł zostały wykazane w sprawozdaniu. 

Zgodnie z art. 64k pkt 1 Ordynacji wyborczej odpowiedzialność za zobowiązania 

Komitetu ponosi partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej, która winna 

uregulować je z Funduszu Wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, załączonymi 

do niego dokumentami oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


