
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  24  stycznia 2005 r. 

 
w sprawie sprawozdania Komitetu Wyborczego Wyborców Zieloni 2004  

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu z wyborów  
do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 

219) 

 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Zieloni 2004 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu z wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r., z powodu 

naruszenia art. 85 ust. 4 pkt 1 ustawy. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 93 ust. 

1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania wyborczego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (Dz.U. Nr 53, poz. 528). 

śaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej 

zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego 

dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, iŜ Komitet pozyskał na cele związane z prowadzeniem kampanii wyborczej 
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środki finansowe w kwocie 35.291,47 zł, które gromadzone były na rachunku 

bankowym nr 45 8780 1017 0030 1028 1000 0001 w Banku Spółdzielczym w 

Aleksandrowie Łódzkim Oddział w Łodzi. Kwota 35.286,68 zł pochodziła, zgodnie z 

art. 86 ust. 3 Ordynacji wyborczej, z wpłat od osób fizycznych, zaś pozostała kwota – 

4,79 zł pochodziła z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 

Wszystkie wpłaty, odpowiednio do przepisu art. 88 ust. 3 ustawy, dokonywane były 

czekiem, przelewem, bądź kartą płatniczą i nie przekraczały limitu określonego w art. 

88 ust. 4 Ordynacji. 

Jak wynika z pkt 3, II części sprawozdania Komitetu, opinii i raportu biegłego 

rewidenta, a takŜe z załączonych do sprawozdania dokumentów bankowych, w dniu 31 

marca 2004 r. na rachunek bankowy Komitetu wpłacona została gotówką, tj. niezgodnie 

z art. 88 ust. 3 Ordynacji, kwota 3.600,00 zł, która jednak nie została przez Komitet 

przyjęta i w dniu 6 kwietnia została zwrócona darczyńcy. 

Z badania i analizy wskazanych wyŜej dokumentów wynika takŜe, Ŝe Komitet 

Wyborczy Wyborców Zieloni 2004, oprócz wykazanej w sprawozdaniu, pozyskanej 

niezgodnie z przepisami ustawy kwoty 3.600,00 zł, którą zwrócono darczyńcy, 

pozyskał kwotę 300,00 zł, wpłaconą po dniu wyborów. Polecenie przelewu tej kwoty 

zostało wydane dnia 15 czerwca 2004 r. Kwoty tej nie zwrócono darczyńcy, lecz 

została ona przyjęta na rachunek bankowy Komitetu i wydatkowana na cele związane z 

prowadzeniem kampanii wyborczej. Przyjęcie przez Komitet Wyborczy wpłaty 

dokonanej po dniu wyborów jest naruszeniem art. 85 ust. 4 pkt. 1 Ordynacji wyborczej 

i w związku z art. 95 ust. 1 pkt 3 lit. a Ordynacji wyborczej, stanowi podstawę 

odrzucenia sprawozdania. 

Zgodnie z art. 101 ust. 1 Ordynacji, środki finansowe przyjęte przez komitet 

wyborczy z naruszeniem art. 85 ust. 4 pkt 1 Ordynacji podlegają przepadkowi na rzecz 

Skarbu Państwa. JeŜeli środki finansowe zostały zuŜyte lub utracone, przepadkowi 

podlega ich równowartość. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Wyborców Zieloni 2004 wyniosły 35.266,44 zł, 

nie przekroczyły limitu określonego w art. 89 ust. 1 Ordynacji wyborczej i zostały 

przeznaczone, zgodnie z art. 85 ust. 1 tej Ordynacji, na cele związane z wyborami. W 

dniu przedstawiania sprawozdania wyborczego na rachunku Komitetu pozostawała 

kwota 25,03 zł, która stanowi nadwyŜkę pozyskanych środków nad poniesionymi 

wydatkami. Kwotę tą, stosownie do art. 90 ust. 3 Ordynacji wyborczej, Komitet 

obowiązany jest przekazać na rzecz instytucji charytatywnej. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu, dokumentami do niego załączonymi oraz opinią i raportem 

biegłego rewidenta stwierdziła, iŜ Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 naruszył 

art. 85 ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej i w związku z tym postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia Komitetowi Wyborczemu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Sądu NajwyŜszego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 

 
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław 
Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 
 
 


