
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 stycznia 2012 r. 

w sprawie łącznego sprawozdania o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych 

wydatkach na cele wyborcze Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 

uczestniczącego w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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

w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 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 i art. 24 ust. 3 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 

Platforma Obywatelska RP o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

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

2010 r.  

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu 

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

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, po uzyskaniu 

postanowienia potwierdzającego jego utworzenie, zarejestrował: 1 112 kandydatów 

do sejmików województw, 9 940 kandydatów do rad powiatów, 3 296 kandydatów 

do rad miast na prawach powiatu, 13 545 kandydatów do rad gmin, 736 kandydatów 

do rad dzielnic m.st. Warszawy i 529 kandydatów na wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast. 

Przed terminem złożenia sprawozdania przez Komitet Wyborczy Platforma 

Obywatelska RP do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia 

o możliwości naruszenia w trakcie kampanii wyborczej przepisów ordynacji 

wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

Państwowa Komisja Wyborcza w ramach ustawowych uprawnień zwróciła 

się do Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP o wyjaśnienie, 

czy kandydaci Platformy Obywatelskiej RP na radnych do dzielnic m.st. Warszawy 

(Bemowo, Bielany, Żoliborz) prezentujący swoje wypowiedzi na łamach bezpłatnych 

gazet „Bemowo News” nr 10/2010 i nr 11/2010, „Nasze Bielany” nr 10 i nr 11 

z 2010 r., „Żoliborskie Co, Gdzie?, Kiedy ?” – numer specjalny, wydawanych przez 

Urzędy ww. dzielnic m.st. Warszawy mieli zgodę pełnomocnika wyborczego 

na prowadzenie kampanii wyborczej, czy taka forma agitacji wyborczej została 

rozliczona w sprawozdaniu wyborczym Komitetu oraz czy wydatki związane 

z noszącą cechy agitacji wyborczej działalnością Pani Krystyny Sibińskiej, kandydatki 

Platformy Obywatelskiej RP na prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 

polegającą na zamieszczeniu bilbordów ze zdjęciem kandydatki i hasłem „Czekam 

na Twój Głos”, rozpowszechnianiu ulotek, prezentacji materiałów wyborczych 

w prasie lokalnej oraz emisji w telewizji komercyjnej spotów reklamowych, 
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rozpoczętej przed dniem ogłoszenia o zarządzeniu wyborów zostały zaliczone 

i wykazane jako koszty komitetu wyborczego. 

W odpowiedzi Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP wyjaśnił, że kandydaci Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP na radnych do dzielnic m.st. Warszawy (Bemowo, Bielany, Żoliborz) 

nie mieli zgody Pełnomocnika Wyborczego Komitetu na prowadzenie agitacji 

wyborczej na łamach ww. gazet z wyjątkiem zgody na umieszczenie ogłoszenia 

wyborczego w miesięczniku „Nasze Bielany” nr 11/2010 na str. 5, które zostało 

sfinansowane ze środków Komitetu i zostało rozliczone  w jego sprawozdaniu 

wyborczym.  

Pełnomocnik Finansowy Komitetu wyjaśnił ponadto, że nie wyraził zgody 

w jakimkolwiek czasie i formie zgody na prowadzenie agitacji wyborczej przez Panią 

Krystynę Sibińską, kandydatkę Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 

na prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego i żadne z wydatków związanych z tą 

działalnością nie zostały zaliczone i wykazane, jako koszt Komitetu Wyborczego 

Platforma Obywatelska RP uczestniczącego w wyborach do organów samorządu 

terytorialnego w 2010 r.  

W złożonym sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał, że pozyskał 

środki w kwocie 37 103 414,65 zł, które poza kwotą odsetek bankowych 

zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 258,03 zł pochodziły w całości 

z wpłat z Funduszu Wyborczego partii politycznej Platforma Obywatelska RP, 

dokonanych w terminach określonych w Ordynacji wyborczej. 

Środki finansowe Komitetu były gromadzone na wymienionych 

w sprawozdaniu rachunkach bankowych, prowadzonych w Banku PKO BP S.A. 

w Warszawie. 

Wydatki Komitetu wykazane zostały w kwocie 34 550 645,25 zł i w całości 

zostały przeznaczone na cele związane z wyborami. Koszty kampanii wyborczej 

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



 4 

wyborczej oraz art. 24 ust. 5 ustawy o bezpośrednim wyborcze wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta, wynoszącego 38 860 309,50 zł. 

Komitet uzyskał nadwyżkę pozyskanych środków nad poniesionymi 

wydatkami w kwocie 2 533 373,34 zł, która w dniu 03.03.2011 r. przekazana została 

na rachunek Funduszu Wyborczego partii politycznej Platforma Obywatelska RP. 

Kwota nadwyżki, według raportu biegłego rewidenta, uwzględnia saldo należności 

w dacie sporządzenia sprawozdania.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, 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, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


