
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Min. 15zł/h 

Świeckie Państwo Zus Max. 30%  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 Min. 15zł/h 

Świeckie Państwo Zus Max. 30% 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., 

wskazując uchybienie polegające na naruszeniu art. 102 § 1 w związku z  art. 140 § 2 

Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30% 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 19 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, zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego 

                                                 
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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sprawozdanie Komitetu oraz przyjęciu wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30% 

wykazał w sprawozdaniu finansowym, iż w okresie sprawozdawczym pozyskał 

przychody w wysokości 6 713,50 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 regulacją 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 98 1930 1028 2241 0268 2501 0001, prowadzonym w Banku Polskiej 

Spółdzielczości Grupa BSP z siedzibą w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego 

wprowadzono zastrzeżenie o treści odpowiadającej wymaganiom określonym w art. 134 

§ 6 Kodeksu wyborczego. 

Do sprawozdania obok innych dokumentów zostały załączone trzy wydruki 

potwierdzenia wypłaty gotówki z dnia 09.11.2015 r. na kwotę 12 000,00 zł 

(3 razy po 4.000,00 zł) dokonane kartą Visa Debit o nr A0000000031010 wydaną 

przez Bank Polskiej Spółdzielczości Grupa BPS. Po każdej kolejnej wypłacie stan 

środków dostępnych na karcie się zmniejszał, aż do kwoty 9.200,00 zł, co w żaden sposób 

nie koresponduje z zapisami rachunku bankowego, w szczególności z jego saldem 

na koniec okresu sprawozdawczego. 

W związku z tym, że rachunek Komitetu był prowadzony również w Banku 

Polskiej Spółdzielczości Grupa BPS, Państwowa Komisja Wyborcza w trybie określonym 

w art. 144 § 3 Kodeksu wyborczego pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. nr ZKF-5410-

26/15 skierowała do Komitetu pytanie, czy karta Visa Debit o nr A0000000031010 była 

przypisana do wymienionego w sprawozdaniu rachunku bankowego o nr 98 1930 1028 

2241 0268 2501 0001 otwartego w Banku Polskiej Spółdzielczości Grupa BPS lub innego 

rachunku, którego posiadaczem był Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie 

Państwo Zus Max. 30%.  

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. 

nr ZKF-5410-26/15 wystąpiła do Banku Polskiej Spółdzielczości Grupa BPS z prośbą 

o potwierdzenie, czy Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus 

Max. 30% był dysponentem karty płatniczej Visa Debit o nr A0000000031010, z której 

mogły być wypłacane środki w celu finansowania kampanii wyborczej tego Komitetu.  

W odpowiedzi Komitet przy piśmie z dnia 20 czerwca 2016 r. przesłał 

wyjaśnienia, z których wynika, że wszystkie wymagane prawem dokumenty 

zostały złożone do rozliczenia Państwowej Komisji Wyborczej, a będąca przedmiotem 

zapytania karta Visa Debit o nr A0000000031010 nie ma nic wspólnego z Komitetem 
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Wyborczym Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%. Bank Polskiej 

Spółdzielczości Grupa BPS do dnia podjęcia niniejszej uchwały odpowiedzi nie przesłał. 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza dokonała oceny 

sprawozdania na podstawie załączonych do niego dokumentów, z pominięciem 

wydruków z bankomatu potwierdzających wypłatę gotówki z dnia 09.11.2015 r. 

na całkowitą kwotę 12 000,00 zł, dokonaną kartą Visa Debit o nr A0000000031010, 

wydaną przez Bank Polskiej Spółdzielczości Grupa BPS. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus 

Max. 30% wykazane zostały w kwocie 6 713,50 zł. Środki te przeznaczone zostały 

na sfinansowanie: 

 kosztów administracyjnych związanych wyłącznie z wynajmem powierzchni biurowej 

wraz kosztami energii elektrycznej: 188,50 zł; 

 usług obcych: 6 525,00 zł, w tym związanych z korzystaniem ze środków masowego 

przekazu i nośników plakatów (2 961,70 zł), wykonaniem materiałów wyborczych 

(1 863,00 zł) oraz kosztów spotkań wyborczych (1 700,00 zł). 

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

przeznaczone na cele związane z wyborami. 

W części B sprawozdania w ppkt 2 (wykonanie materiałów wyborczych) 

błędnie wykazano, że Komitet na sfinansowanie tych wydatków przeznaczył kwotę 

1 863,00 zł. Prawidłowo obliczona suma wydatków wymienionych w polach 

oznaczonych literą a (plakaty wyborcze) oraz literą c (ulotki), wchodzących w zakres ppkt 

2 (wykonanie materiałów wyborczych) sprawozdania, stanowi kwotę wyższą o 0,30 zł 

w porównaniu z kwotą wykazaną w ppkt 2 przez Komitet w sprawozdaniu (jest 

1 863,00 zł, powinno być 1 863,30 zł). Ujawniony błąd ma charakter oczywistej omyłki 

i nie spowodował zaniżenia bądź zawyżenia kwot w pozostałych rubrykach 

sprawozdania. Komitet poprawnie w polu zbiorczej rubryki 2 (usługi obce) części B 

sprawozdania wykazał, że kwota 6 525,00 zł stanowi sumę wartości wymienionych 

w ppkt 1, ppkt 2 i ppkt 3 sprawozdania.  

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. 

Jak wynika z raportu i opinii biegłego rewidenta Komitet Wyborczy Wyborców 

Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30% nie był stroną żadnych umów kredytowych 

i pożyczek, nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań, a na dzień złożenia sprawozdania 

saldo na rachunku Komitetu wyniosło 0,00 zł. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu nie zawiadomił Państwowej Komisji 

Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu. Stanowi to naruszenie art. 102 § 1 
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Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 7 dni 

od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu 

Komitetu zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej. 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 oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, 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 


