
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Sońty 

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 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

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

) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców 

Krzysztofa Sońty 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. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 25 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 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania 

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

W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego 

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

sprawozdanie Komitetu oraz uwzględnieniu złożonych w trakcie badania wyjaśnień 

Komitetu, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

                                                 
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. 



 2 

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty wykazał w sprawozdaniu 

finansowym, iż w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody w wysokości 

25 320,00 zł. Środki te w całości pochodziły, zgodnie z art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego, 

z wpłat dokonanych przez obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie przekroczyły limitów określonych w art. 134 

§ 2 i 3 Kodeksu wyborczego. Wpłaty te dokonywane były przelewem, tj. zgodnie 

z art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego i w terminach określonych w art. 129 § 2 tego 

Kodeksu.  

Pozyskane przez Komitet środki gromadzone były na jednym rachunku 

bankowym o nr 38 1240 5703 1111 0010 6481 9207, prowadzonym w PKO BO S.A. 

z siedzibą w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia 

zgodne z wymogami art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Komitet wyborczy nie pozyskiwał środków finansowych z innych źródeł. 

Na jego rzecz nie były także przekazywane korzyści majątkowe o charakterze 

niepieniężnym. Według wyjaśnień pełnomocnika finansowego nadesłanych w trakcie 

prowadzonego badania, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty nie poniósł 

wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, w którym znajdowała się siedziba 

Komitetu. Lokal ten został bowiem bezpłatnie użyczony Komitetowi przez osobę 

wchodzącą w skład Komitetu. W trakcie kampanii wyborczej Komitet nie korzystał 

z telefonów ani innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się na odległość. 

Z przesłanych wyjaśnień wynika także, że strona internetowa Komitetu 

zamieszczona była na bezpłatnej domenie znajdującej się na bezpłatnym serwerze, 

natomiast jej utworzeniem zajął się jego pełnomocnik finansowy, który wykorzystując 

swoje wykształcenie oraz umiejętności przygotował stronę Komitetu nieodpłatnie. 

Zgodnie z art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego Komitetom wyborczym nie wolno 

przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem 

nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne 

oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. 

Utworzenie nieodpłatnie strony internetowej Komitetu przez osobę wchodzącą 

w jego skład nie naruszało przepisu art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego, gdyż niezłożona 

i prosta budowa strony internetowej KWW Krzysztofa Sońty pozwala przyjąć, że zakres 

prac niezbędnych do utworzenia tej strony mieści się w ramach pomocy w pracach 

biurowych udzielanej przez osobę fizyczną, co odpowiada treści wyjątku, o którym mowa 

w zdaniu drugim przywołanego przepisu. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Sońty wykazane 

zostały w kwocie 25 320,00 zł, w całości przeznaczonych na sfinansowanie usług obcych, 

w tym związanych z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów 

(21 599,23 zł), z wykonaniem materiałów wyborczych (3 613, 76 zł) oraz pozostałych 
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kosztów (107,01 zł), według dodatkowych wyjaśnień pełnomocnika finansowego 

w całości poniesionych na prowizje i opłaty bankowe. 

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

przeznaczone na cele związane z wyborami. 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu, określonego na podstawie art. 135 

§ 1 w związku z art. 199 i art. 259 Kodeksu wyborczego, wynoszącego 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, wynoszącego 43 900,84 zł. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 15 września 2015 r., tj. w terminie 

określonym w art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

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

biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Komitetu, 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 


