
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjny 

Marcin Maranda z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjny 

Marcin Maranda o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego 

Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, 

związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 

ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 102 § 1 w związku z art. 140 

§ 2, art. 132 § 5 oraz art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania 

finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173). 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda przedłożył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 21 stycznia 2016 r., 

tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu 

wyborczego. Do sprawozdania dołączono opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego tego Komitetu. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. Nr 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281. 
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W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego 

dokumentów, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego 

sprawozdanie oraz dodatkowymi wyjaśnieniami pełnomocnika finansowego Komitetu, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda wykazał 

w sprawozdaniu finansowym, iż w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody 

w wysokości 28 435,00 zł, które w całości pochodziły z wpłat od osób fizycznych. 

Pozyskane przez Komitet środki gromadzone były na jednym rachunku 

bankowym o nr 12 1930 1129 2110 0120 6171 0001, prowadzonym w Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego 

wprowadzono zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda 

wykazane zostały w sprawozdaniu w kwocie łącznej 28 435,00 zł. Jak stwierdził Komitet, 

zostały one przeznaczone na sfinansowanie: 

 kosztów administracyjnych w łącznej kwocie 68,74 zł, w tym koszty wynajmu 

powierzchni biurowej (37,95 zł), koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej 

(30,79 zł) 

 usług obcych w łącznej kwocie 28 268,26 zł, w tym: związanych z korzystaniem 

ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (12 041,70 zł), wykonanie 

materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie 

(10 201,68 zł), kosztów spotkań wyborczych (2 2229,06 zł), pozostałych kosztów 

(3795,82 zł) 

 pozostałych wydatków w kwocie 98,00 zł. 

Jak wynika z opinii i raportu Biegłego Rewidenta, Komitet przyjął 

niedozwolone świadczenie niepieniężne w postaci użyczenia powierzchni lokalu wraz 

z meblami i sprzętem biurowym od Stowarzyszenia Mieszkańców Częstochowy. Wartość 

tego świadczenia Komitet oszacował na kwotę 259,57 zł, ponadto Komitet nie wliczył 

przyjętej korzyści ani do swoich przychodów, ani do kosztów. 

W wyniku analizy sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego 

dokumentów finansowych oraz wyjaśnień z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 

do Krajowego Biura Wyborczego 15 lipca 2016 r.) udzielonych przez pełnomocnika 

finansowego Komitetu, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że Komitet Wyborczy 

Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda zobowiązany był do wykazania wartości 

przyjętych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym w postaci użyczenia 

części powierzchni lokalu o łącznej wartości 259,57 zł. Wartość tych korzyści 

majątkowych powinna zostać przez Komitet ujęta w części A sprawozdania (przychody 

lub wpływy), w której wykazana powinna zatem zostać kwota 28 694,57 zł, oraz w części 

A pkt II (inne), w której wykazana powinna zostać kwota 259,57 zł. 
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Jednocześnie kwota 259,57 zł, stanowiąca wartość korzyści majątkowych 

przyjętych przez Komitet, ujęta powinna zostać w części B sprawozdania (wydatki 

lub koszty), w której zamiast kwoty 28 435,00 zł powinna znajdować się kwota 

28 694,57 zł (28 435,00 zł+259,57 zł). W związku z tym w części B sprawozdania, pkt 1 

(koszty administracyjne) wykazana powinna zostać kwota 328,31 zł zamiast kwoty 

68,74 zł, w części B sprawozdania, pkt 1 lit. a (koszty wynajmu powierzchni biurowej) 

powinna figurować kwota 297,52 zł (37,95 zł+259,57 zł), zamiast kwoty 37,95 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że faktyczne przychody Komitetu 

Wyborczego Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda wyniosły zatem 28 694,57 zł, 

a jego koszty 28 694,57 zł. 

Z powyższej analizy wynika, że Komitet złożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie niezgodne ze stanem faktycznym, co narusza ustawowy 

obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego w związku 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie 

sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173). Zgodnie 

z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, wskazane uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania. 

Jednocześnie, analiza ta wskazuje, że Komitet przyjął od Stowarzyszenia 

Mieszkańców Częstochowy korzyść majątkową o charakterze niepieniężnym, czym 

naruszył art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego. Łączna wartość tych korzyści nie 

przekroczyła 1% ogólnej kwoty przychodów Komitetu, w związku z czym naruszenie to 

stanowi uchybienie, które zgodnie z art. 144 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego nie jest 

podstawą do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Stosownie jednak do regulacji art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego, korzyści 

majątkowe przyjęte przez Komitet wyborczy z naruszeniem przepisów tego Kodeksu 

– w przypadku Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda są to 

korzyści o wartości 259,57 zł – podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli 

korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Komitetowi wyborczemu przysługuje prawo dobrowolnego wpłacenia, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powyższej uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Komitetu, 

równowartości środków w kwocie 259,57 zł. Potwierdzenie wpłacenia równowartości 

tych środków Komitet zobowiązany jest przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. 

W przypadku niewykonania wskazanych czynności, podjęte zostaną działania, o których 

jest mowa w art. 149 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Wydatki Komitetu, zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, zostały 

przeznaczone na cele związane z wyborami. Nie przekroczyły one limitu, określonego 

na podstawie art. 135 § 1 w związku z art. 199 i art. 259 Kodeksu wyborczego, 
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wynoszącego dla Komitetu 54 876,05 zł. Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą 

prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy nie przekroczyły limitu 

wydatków, określonego zgodnie z art. 136 Kodeksu wyborczego, na kwotę 43 900,84 zł. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 20 września 2015 r., tj. z naruszeniem 

art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego. Stosownie do treści tego przepisu, pełnomocnik 

wyborczy Komitetu był zobowiązany zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą 

o adresie strony internetowej Komitetu w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, tj. do dnia 1 września 2015 r. Zgodnie 

z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego dokumentów, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Komitet wyborczego, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, 

Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk, Janusz Niemcewicz 


