
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 kwietnia 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Rzewuski 

Zbigniew Jan „Zgoda i Rozwój” z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 

2007 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 

dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Rzewuski 

Zbigniew Jan „Zgoda i Rozwój” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych tego Komitetu z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 

2007 r., z powodu naruszenia art. 110 ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan „Zgoda i 

Rozwój” przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z 

zachowaniem terminu określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie 
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sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 

Żaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 122 ust. 5 

Ordynacji wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń 

do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego 

dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan „Zgoda i Rozwój” 

nie prowadził ewidencji księgowej. Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone w 

oparciu o dokumenty źródłowe tj. faktury, wyciągi bankowe w zakresie wpływów i 

wydatków z których dokonane zostały zestawienia kosztów i przychodów, w 

układzie niezbędnym do sporządzenia sprawozdania wyborczego. 

Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan „Zgoda i 

Rozwój” błędnie wykazał w sprawozdaniu przychody w wysokości 7.035,40 zł. 

W rzeczywistości Komitet pozyskał środki w wysokości 7.082,40 zł. Środki te 

pochodziły z dwóch wpłat osób fizycznych (7,000,00 zł i 35,36 zł) dokonanych 

przelewem na rachunek bankowy Komitetu o nr 52 9194 0007 0026 7285 2000 

0010 prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Siedlcach, odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku Komitetu w kwocie 0,04 zł oraz opłaty w kwocie 

47,00 zł związanej z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego Komitetu.  

Analiza sprawozdania oraz załączonych dokumentów wykazała, 

że gospodarka finansowa Komitetu faktycznie prowadzona była po dniu wyborów. 

Jedyne środki (poza kwotą odsetek), jakie Komitet przyjął na swój rachunek 

bankowy pochodziły z dwóch wpłat dokonanych w dniach 24.10.2007 r. i 

07.11.2007 r. odpowiednio w kwocie 7.000,00 zł i 35,36 zł.  

Środki pochodzące z pierwszej wpłaty dokonanej w dniu 24.10.2007 r., 

w wysokości 7.000,00 zł zostały przyjęte na rachunek Komitetu, w celu pokrycia 

kosztów kampanii wyborczej, co stanowi naruszenie art. 110 ust. 4 pkt 1 Ordynacji 

wyborczej, na podstawie którego zabronione jest pozyskiwanie środków przez 
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komitet wyborczy po dniu wyborów. Naruszenie wskazanego przepisu potwierdzają 

dokumenty bankowe oraz ustalenia biegłego rewidenta.  

Przyjęcie na rachunek Komitetu środków pochodzących z drugiej wpłaty 

z dnia 07.11.2007 r. w wysokości 35,36 zł nie stanowi naruszenia art. 110 ust. 4 pkt 

1 Ordynacji wyborczej, ponieważ zostały one wpłacone na rachunek Komitetu w 

celu pokrycia zobowiązań Komitetu wobec banku prowadzącego jego rachunek 

bankowy. 

Wydatki/koszty Komitetu zostały wykazane w sprawozdaniu w kwocie 

7.035,40 zł. Środki te zostały przeznaczone na cele wyborcze zgodnie z art. 110 ust. 

1 ustawy. Wydatki Komitetu stanowią 4% limitu wydatków, wyliczonych dla 

Komitetu zgodnie z art. 114 Ordynacji wyborczej na kwotę 162 349,00 zł, a koszty 

kampanii wyborczej prowadzonej w formach i na zasadach właściwych dla reklamy 

nie przekroczyły 80% tego limitu.  

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że w sprawozdaniu 

niepoprawnie wpisany został numer rachunku bankowego Komitetu – 52 9194 0026 

7285 2000 0010 zamiast 52 9194 0007 0026 7285 2000 0010. Ponadto do umowy 

na otwarcie rachunku bankowego nie wprowadzono zastrzeżenia, że środki na rzecz 

Komitetu Wyborczego mogą być wpłacane jedynie czekiem, przelewem, lub kartą 

płatniczą. 

Pozyskiwanie środków po dniu wyborów stanowi naruszenie art. 110 ust. 

4 pkt 1 Ordynacji, które zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, stanowi 

przesłankę do odrzucenia sprawozdania. Po dniu wyborów dopuszczalne jest 

bowiem jedynie wnoszenie opłat bankowych za prowadzenie i likwidację rachunku. 

W sytuacji, gdy pozostają nieuregulowane zobowiązania finansowe komitetu, na 

zaspokojenie których nie wystarczyło środków finansowych zgromadzonych na 

rachunku bankowym komitetu, zobowiązania te powinny być uregulowane w trybie 

art. 104 pkt 3 Ordynacji wyborczej, ale bez pośrednictwa rachunku bankowego 

komitetu wyborczego.  

Środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł przyjęte przez Komitet wyborczy 

po dniu wyborów tj. z naruszeniem art. 110 ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej, 

podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 127 ust. 1 
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Ordynacji wyborczej. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, 

przepadkowi podlega jej równowartość. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu, dokumentami do niego załączonymi oraz opinią i raportem 

biegłego rewidenta postanowiła jak w sentencji. 

Pełnomocnikowi finansowemu Komitetu Wyborczego Wyborców 

Rzewuski Zbigniew Jan „Zgoda i Rozwój” przysługuje prawo wniesienia 

skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od 

dnia jego doręczenia. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


