
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  17  stycznia 2005 r. 

 

w sprawie sprawozdania Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej 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 1 ustawy z dnia 23 

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

219) 

 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych tego Komitetu z wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 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). 
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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 

środki finansowe w kwocie 3.434.155,25 zł, które gromadzone były na rachunku 

bankowym nr 68 1020 1013 0000 0902 0102 6046 w banku PKO B.P. I Oddział w 

Warszawie. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota zgromadzona na 

rachunku Komitetu w całości pochodziła z rachunku bankowego Funduszu Wyborczego 

partii Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet odbywało się 

zgodnie z terminami określonymi w art. 85 ust. 2 i 4 Ordynacji wyborczej. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej wykazane w sprawozdaniu w kwocie 3.670.907,69 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. Wydatki Komitetu były o 

236.752,44 zł wyŜsze od środków zgromadzonych na rachunku Komitetu. Z tej sumy 

zobowiązań, jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, kwota 217.719,52 zł. 

została przed dniem złoŜenia sprawozdania spłacona ze środków Funduszu Wyborczego 

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Nieuregulowane na dzień 

sporządzenia sprawozdania zobowiązania wyniosły 19.032,92 zł. i w takiej wysokości 

zostały wykazane w sprawozdaniu wyborczym w części I pkt C. Wykaz wierzycieli 

komitetu wyborczego, zarówno tych, wobec których zobowiązania zostały uregulowane 

przed dniem złoŜenia sprawozdania, jak i tych, wobec których zobowiązania nie zostały 

uregulowane, stanowi załącznik do sprawozdania wyborczego.  

Przy badaniu sprawozdania przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w 

sprawie ze skargi obywatelskiej, dotyczącej rzekomego niezapłacenia kosztów kampanii 

wyborczej prowadzonej w formie reklamy na terenie miasta Kraśnika na rzecz 

kandydata na posła w okręgu nr 8. W wyniku postępowania, Komitet Wyborczy 
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przedstawił faktury stanowiące dowody wliczenia kosztów reklamy do wydatków 

Komitetu.  

 Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wyborczym 

Komitetu, dokumentami do niego załączonymi oraz opinią i raportem biegłego 

rewidenta nie stwierdziła naruszenia przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Ordynacji wyborczej i 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: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz śyznowski 

 
 


