
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 stycznia 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele 

wyborcze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d 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), 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

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

województw, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., z powodu naruszenia 

art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” 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 o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 
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komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz. U. Nr 212, poz. 1560). 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” zarejestrował 

kandydatów do rad powiatów i gmin oraz kandydata na burmistrza, w związku z czym 

powinien był sporządzić sprawozdanie finansowe 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). Uchybienie to, w świetle art. 84a Ordynacji wyborczej, 

nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” po uzyskaniu 

postanowienia potwierdzającego jego utworzenie, zarejestrował: 6 kandydatów do rad 

powiatów, 5 kandydatów do rad miast na prawach powiatu, 34 kandydatów do rad 

gmin i 1 kandydata na burmistrza miasta. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz wyjaśnień pełnomocnika finansowego komitetu stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał, że nie pozyskał 

i nie wydatkował na cele wyborcze środków finansowych, wykazując w sprawozdaniu 

wartości zerowe, zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Komitet posiadał 

rachunek bankowy nr 03 1090 1418 0000 0001 1509 7632, prowadzony w Banku 

Zachodnim WBK SA. Do sprawozdania nie dołączono umowy rachunku bankowego 

ani jego historii. 

Państwowa Komisja Wyborcza w trybie art. 84a ust. 2 zwróciła się 

do Komitetu o udzielenie wyjaśnień z jakich środków zostały sfinansowane koszty 

związane ze zgłoszeniem kandydatów oraz o dostarczenie brakujących dokumentów. 
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W odpowiedzi pełnomocnik finansowy Komitetu poinformował, że „…wszystkie 

czynności wyborcze były wykonywane społecznie (nieodpłatnie)”. Pełnomocnik 

poinformował również, że Komitet nie prowadził kampanii wyborczej. Do odpowiedzi 

pełnomocnik finansowy dostarczył umowę rachunku bankowego, natomiast 

nie dołączył jego historii. 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” zarejestrował 

kandydatów na radnych w 6 województwach, co wymagało poniesienia kosztów 

związanych ze sporządzeniem wymaganych dokumentów (np. koszty papieru, 

powielenia formularzy dokumentów), zebraniem podpisów osób popierających 

zgłoszenia oraz dostarczeniem dokumentów do właściwych komisji wyborczych 

położonych w dużych odległościach od siedziby Komitetu (np. koszty paliwa, 

biletów). 

Wskazane wyżej wyjaśnienia potwierdzają, że faktyczne koszty 

funkcjonowania Komitetu były wyższe niż koszty wykazane w sprawozdaniu. 

Wyjaśnienia te świadczą również o tym, że Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” przyjął wartości niepieniężne (m.in. materiały biurowe, które 

wykorzystano do prowadzenia kampanii wyborczej, pokrycie kosztów powielania 

dokumentów i kosztów podróży) od osób nieodpłatnie dokonujących w jego imieniu 

czynności wyborczych. 

Według art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw, komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości 

niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu 

plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. 

Naruszenie tego przepisu, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d Ordynacji, 

powoduje odrzucenie sprawozdania Komitetu. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”, 

dołączonymi do niego dokumentami oraz wyjaśnieniami pełnomocnika finansowego 

Komitetu, postanowiła jak w sentencji. 
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Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego 

postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


