
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 

na cele wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

przeprowadzonych w dniach: 21 listopada, 5 grudnia oraz 19 grudnia 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 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 bez zastrzeżeń łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 

na cele wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

przeprowadzonych w dniach: 21 listopada, 5 grudnia oraz 19 grudnia 2010 r. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 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 23 listopada 2006 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań 

finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz 
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poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast (Dz. U. Nr 212, poz. 1561). 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość po uzyskaniu postanowienia 

potwierdzającego jego utworzenie zarejestrował 1 097 kandydatów na radnych 

sejmików województw, 10 027 kandydatów na radnych powiatów, 3 216 kandydatów 

na radnych miast na prawach powiatu, 707 kandydatów na radnych dzielnic miasta 

stołecznego Warszawy, 16 008 kandydatów na radnych gmin oraz 763 kandydatów na 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał przychody w wysokości 

19 820 050 zł. Pochodziły one z wpłat z Funduszu Wyborczego Prawa 

i Sprawiedliwości (19 820 000 zł), dokonanych w terminach określonych w Ordynacji 

wyborczej oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

Komitetu (50 zł). Ponadto, jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, 

badającego sprawozdanie finansowe Komitetu, na rachunek bankowy Komitetu 

wpłynęły także środki finansowe w łącznej wysokości 2 815,65 zł, pochodzące z 

trzech wpłat, dokonanych przez osoby fizyczne. Środki te zostały zwrócone 

darczyńcom w terminie określonym w art. 84d ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

Środki finansowe Komitetu były gromadzone na rachunku bankowym 

nr 57 1020 1026 0000 1702 0176 8357, prowadzonym przez bank PKO BP S.A. 

Wydatki Komitetu zostały wykazane w sprawozdaniu w kwocie 

19 607 681 zł i były przeznaczone na cele związane z wyborami. Koszty kampanii 

wyborczej nie przekroczyły limitu obliczonego na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 

Ordynacji wyborczej oraz art. 24 ust. 5 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, 

wynoszącego 42 614 125 zł. Ponadto Komitet wykazał nieuregulowane na dzień 

sporządzenia sprawozdania zobowiązania finansowe w kwocie 3.493 zł. 

Pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r. Komitet Wyborczy Prawo 

i Sprawiedliwość dokonał korekty przedłożonego sprawozdania finansowego, 
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zwiększając kwotę poniesionych wydatków o 12 312 zł do łącznej wysokości 

19 619 993 zł. Wiązało się to z uznaniem za zobowiązanie Komitetu faktury VAT, 

wystawionej przez Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie w dniu 31 marca 

2011 r. na kwotę 12 311,61 zł.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 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 

 


