
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 17 marca 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Jacka Bąbki 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 2 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 

 

przyj ąć sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Bąbki 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu 

związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. 

ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 111 ust. 6 oraz art. 113 

ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki 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 i załączonych do niego 

dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje.  

Komitet uzyskał przychody w wysokości 4.590,40 zł, w ramach których 

została wykazana kwota 4.200,00 zł, pochodząca z wpłat od osób fizycznych. 

Środki te były gromadzone na rachunku bankowym o nr 80 1020 5226 0000 6202 

0251 2101 w banku PKO Bank Polski SA.  

Kwota 2.900,00 zł została wpłacona na rzecz Komitetu gotówką, tj. 

z naruszeniem art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej, na podstawie którego środki 

finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, 

przelewem lub kartą płatniczą. Środki te nie zostały zwrócone darczyńcy, lecz 

przeznaczone na pokrycie wydatków wyborczych Komitetu. 

Ponadto w sprawozdaniu został wykazany przychód w wysokości 390,40 zł 

jako pochodzący z przekazanych na rzecz Komitetu wartości niepieniężnych. 

W wyniku analizy załączonych do sprawozdania dokumentów Państwowa Komisja 

Wyborcza ustaliła, że powyższa kwota stanowiła wysokość środków finansowych 

wypłaconych przez Komitet Wyborczy panu Jackowi Bąbce z tytułu zwrotu 

kosztów wykonania materiałów wyborczych, sfinansowanych z jego prywatnych 

środków. Opłacenie kosztów wykonania materiałów wyborczych przez osobę 

fizyczną, a następnie zrefundowanie tego wydatku przez Komitet, stanowiło de facto 

udzielenie Komitetowi przez tę osobę pożyczki gotówkowej, co narusza art. 111 

ust. 6 i art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Komitet wyborczy wyborców może 

bowiem zaciągać kredyty bankowe — nie zaś pożyczki od osób fizycznych — na 

cele związane z wyborami, a pozyskane w opisany sposób przez Komitet środki nie 

zostały zgromadzone na rachunku bankowym. 

Wydatki Komitetu zostały wykazane w wysokości 4.572,10 zł i stanowiły 

2,8% limitu okręgowego określonego dla Komitetu według art. 114 Ordynacji 

wyborczej na kwotę 162.349,00 zł. Nadwyżka pozyskanych przez Komitet środków 

finansowych nad poniesionymi wydatkami w wysokości 18,30 zł została w dniu 
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31 października 2007 r. przekazana, zgodnie z art. 116 ust. 3 Ordynacji wyborczej, 

na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. 

Stwierdzone uchybienia w gospodarce finansowej Komitetu, zgodnie 

z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej, nie stanowią przesłanki odrzucenia 

sprawozdania wyborczego Komitetu. 

Na podstawie art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej równowartość środków 

finansowych w wysokości 3.290,40 zł, pozyskanych przez Komitet Wyborczy 

Wyborców Jacka Bąbki z naruszeniem art. 113 ust. 1 i 2 Ordynacji i zużytych, 

podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.  

Państwowa Komisja Wyborcza po przeanalizowaniu sprawozdania, 

załączonych do niego dokumentów oraz z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego 

rewidenta, postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
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, Stanisław Zabłocki 

 


