
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele RP 

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 Obywatele RP 

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 uchybienia polegające 

na naruszeniu art. 132 § 5, art. 134 § 6 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 Obywatele RP 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 w sprawie sprawozdania finansowego 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. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. 

poz. 1232 i 1250. 
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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. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego 

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

sprawozdanie Komitetu a także wyjaśnieniami pełnomocnika finansowego Komitetu, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP wykazał w sprawozdaniu 

finansowym, iż w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody w wysokości 

12 233,00 zł, które pochodziły, zgodnie z art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego z wpłat 

obywateli polskich, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (12 220,00 zł), dokonanych przed dniem wyborów, tj. zgodnie z art. 129 § 2 

pkt 2 Kodeksu wyborczego. 

Do przychodów Komitetu została zaliczona też wpłata w wysokości 13,00 zł, 

dokonana 12 listopada 2015 r. tj. po dniu wyborów przez pełnomocnika wyborczego 

Komitetu na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem rachunku bankowego Komitetu. 

Kwota ta nie stanowi przychodu Komitetu i nie powinna być wliczona do sumy 

przychodów, wykazanej w części I sprawozdania Informacje ogólne pkt A – przychody 

lub wpływy. 

Złożenie sprawozdania niezgodnego ze stanem faktycznym narusza ustawowy 

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

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego 

komitetu wyborczego. 

Środki finansowe Komitetu gromadzone były na jednym rachunku bankowym 

Komitetu o nr 81 1090 1476 0000 0001 3111 5480, prowadzonym w Banku Zachodnim 

WBK S.A. 4 Oddział w Poznaniu. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono 

zastrzeżenia, o których mowa w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego o wymaganym 

w kodeksie sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu a także o dopuszczalnym 

terminie dokonywania wpłat na ten rachunek. Nie zostało natomiast wprowadzone do tej 
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umowy zastrzeżenie o dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez 

komitet wyborczy, co stanowi naruszenie art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Wpłaty na rzecz Komitetu nie przekroczyły limitu wpłat od jednej osoby, 

określonego w art. 134 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego i były dokonywane przelewem, 

tj. zgodnie z art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego. 

W sprawozdaniu Komitet nie wykazał przychodów, pochodzących z innych 

źródeł, w tym także z otrzymanych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym. 

Jak wynika z pisma pełnomocnika finansowego Komitetu z dnia 4 maja 

2016 r. (w piśmie omyłkowo została wskazana data 4 stycznia 2016 r.) kandydat 

Komitetu na Senatora RP Łukasz Denys poniósł koszty utrzymania stron internetowych 

własnej i Komitetu, przekazując je za darmo Komitetowi. Koszt zakupu domeny 

na utworzenie tych stron internetowych, jak wynika z pisma pełnomocnika finansowego 

Komitetu, wyniósł 12,18 zł brutto. 

Przyjęcie przez Komitet korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym 

w postaci przekazania domeny internetowej, stanowi naruszenie art. 132 § 5 Kodeksu 

wyborczego. Zgodnie z tym przepisem 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. Wartość tej korzyści majątkowej 

nie przekracza 1% ogólnej kwoty przychodów komitetu wyborczego, tj. kwoty 122,20 zł. 

Wydatki/koszty Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele RP wykazane 

zostały w sprawozdaniu w kwocie 11 983,83 zł. Środki te zostały przeznaczone 

na finansowanie usług obcych w tym: korzystania ze środków masowego przekazu 

i nośników plakatów (2 133,48 zł), wykonania materiałów wyborczych, w tym prace 

koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie (9 815,65 zł) oraz pozostałych kosztów 

w ramach usług obcych (34,70 zł), przeznaczonych, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania dokumentów, na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem rachunku 

bankowego Komitetu. 

Komitet nie wykazał w sprawozdaniu finansowym żadnych kosztów, 

związanych z wynajmem powierzchni biurowej w tym kosztów energii elektrycznej, 

a także kosztów telekomunikacyjnych. Jak wynika z wyjaśnień pełnomocnika 

finansowego Komitetu komitet nie korzystał z adresu wskazanego jako jego siedziba, 
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a mającego jedynie charakter korespondencyjny. Również w toku kampanii wyborczej 

Komitet nie wykorzystywał telefonów, a wymiana informacji pomiędzy członkami 

Komitetu odbywała się wyłącznie z pośrednictwem poczty elektronicznej, 

z wykorzystaniem prywatnych adresów mailowych. 

Wydatki/koszty Komitetu nie przekroczyły limitu określonego na podstawie 

art. 135 § 1 w związku z art. 199 i art. 259 Kodeksu wyborczego, który dla Komitetu 

Wyborczego Wyborców Obywatele RP wynosił 54 876,05 zł. Wydatki Komitetu 

na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy 

nie przekroczyły limitu wydatków, określonego dla Komitetu, zgodnie z art. 136 Kodeksu 

wyborczego, na kwotę 43 900,84 zł. 

Komitet wykazał w sprawozdaniu nadwyżkę pozyskanych środków 

nad poniesionymi wydatkami w wysokości 249,17 zł. Kwota ta, jak wynika z zapisów 

historii rachunku bankowego Komitetu, została przekazana w dniu 10 listopada 2015 r., 

zgodnie z art. 138 § 3 Kodeksu wyborczego, na rzecz Fundacji na rzecz dzieci z wadami 

serca Cor Infantis, mającej status organizacji pożytku publicznego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił w dniu 19 sierpnia 2015 r. 

(w zawiadomieniu o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele RP) 

Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej Komitetu. Stosownie 

do treści art. 102 § 1 w związku z art. 140 § 3 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik 

wyborczy Komitetu jest zobowiązany zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą 

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

zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, tj. w przypadku Komitetu Wyborczego 

Wyborców Obywatele RP, do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienia 

nie stanowią przesłanek do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

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

przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów Kodeksu – w przypadku 

Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele RP są to środki o wartości 12,18 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 

Komitetowi powyższej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej na rachunek bankowy 
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urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Komitetu, równowartości środków w kwocie 

12,18 zł. Potwierdzenie wpłacenia równowartości tych środków Komitet zobowiązany 

jest przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niewykonania 

wskazanych czynności, podjęte zostaną działania wskazane w art. 149 § 6 Kodeksu 

wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego dokumentów oraz opinii i 

raportu biegłego rewidenta a także wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 


