
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 kwietnia 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Niezależnego Kandydata na Senatora Jana Kurpa 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 Niezależnego 

Kandydata na Senatora Jana Kurpa 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 uchybienia polegającego 

na naruszeniu art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Jana 

Kurpa 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 170.931,38 zł. Środki te pochodziły 

z wpłat od osób fizycznych i były gromadzone na rachunku bankowym o nr 71 1020 

2528 0000 0502 0199 1595 w banku PKO BP S.A. Oddział w Jaworznie.  

W ramach tych środków kwota 1.000 zł została wpłacona przez Stanisława 

Tokarskiego w dniu 1 października 2007 r. gotówką, tj. z naruszeniem art. 113 ust. 2 

Ordynacji wyborczej. Zgodnie z tym przepisem środki finansowe mogą być 

wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub kartą 

płatniczą. Nieprawidłowa wpłata nie została zwrócona darczyńcy, ale była 

przeznaczona na pokrycie wydatków wyborczych Komitetu. 

Ponadto jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta oraz załączonych 

do sprawozdania dokumentów na rachunek bankowy Komitetu dokonano wpłat 

nieprawidłowych (w formie gotówkowej bądź od nieuprawnionych podmiotów) 

w łącznej wysokości 8.050 zł. Środki te zostały niezwłocznie zwrócone 

darczyńcom.  

Wydatki Komitetu zostały wykazane w wysokości 106.411,29 zł 

i nie przekroczyły limitu okręgowego określonego dla Komitetu według art. 114 

Ordynacji wyborczej na kwotę 108.232,67 zł. Wydatki Komitetu na kampanię 

wyborczą prowadzoną w formach i zasadach właściwych dla reklamy 

nie przekroczyły limitu wydatków, określonego dla Komitetu według art. 115 

Ordynacji wyborczej na kwotę 86.586,13 zł. 

Saldo na rachunku bankowym Komitetu na dzień 10 grudnia 2007 r. 

wynosiło 64.520,09 zł. Nadwyżka pozyskanych przez Komitet środków 

finansowych nad poniesionymi wydatkami (z uwzględnieniem opłat za prowadzenie 

rachunku bankowego) wyniosła 64.424,49 zł i zgodnie z art. 116 ust. 3 Ordynacji 

wyborczej została przekazana na rzecz instytucji charytatywnej — Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej i placówek Caritas Diecezji Kieleckiej. 
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Stwierdzone uchybienie w gospodarce finansowej Komitetu, zgodnie 

z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej nie stanowi przesłanki odrzucenia 

sprawozdania wyborczego Komitetu. 

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

finansowych w wysokości 1.000 zł, pozyskanych przez Komitet Wyborczy 

Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Jana Kurpa z naruszeniem art. 113 

ust. 2 Ordynacji, 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, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


