
UCHWAŁA NR 217/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Samoobrona z wyborów 

organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 

21 października i 4 listopada 2018 r. 

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

5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Samoobrona o przychodach, 

wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym o uzyskanych 

kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 

21 października i 4 listopada 2018 r., ze wskazaniem uchybień polegających 

na naruszeniu art. 102 § 1 w związku z art. 140 § 1-3 Kodeksu wyborczego 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. poz. 1173 i z 2018 r. poz. 1342). 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Samoobrona przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej 

sprawozdanie finansowe 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 sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierające jego opinię na temat sprawozdania 

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

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego oraz dołączonych do niego 

dokumentów i na podstawie wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu oraz 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Samoobrona wykazał w sprawozdaniu przychody 

w kwocie 1 494,72 zł. Wartość ta jest zgodna z zapisami historii rachunku bankowego 

Komitetu. Przychody Komitetu pochodziły, zgodnie z art. 132 § 1 oraz art. 134 § 5 

Kodeksu wyborczego, z wpłat dokonanych przelewem z Funduszu Wyborczego partii 

Samoobrona. 

Pozyskane przez Komitet środki gromadzone były na rachunku bankowym 

o numerze 97 1160 2202 0000 0003 5925 2332, prowadzonym w banku Millenium 

S.A. w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia 

wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Komitet wyborczy w okresie kampanii wyborczej wykorzystywał na swoją 

siedzibę lokal należący do partii politycznej Samoobrona i w tej kwestii podpisał 

z partią stosowną umowę użyczenia tego lokalu. W sprawozdaniu finansowym 

nie zostały wykazane żadne wydatki związane z korzystaniem z tego lokalu przez 

Komitet wyborczy. Jak wynika z wyjaśnienia pełnomocnika finansowego Komitetu 

wynikało to ze sporadycznego jedynie korzystania ze sprzętu biurowego i telefonu 

w tym lokalu, co nie generowało kosztów. 

Według złożonego sprawozdania wydatki/koszty Komitetu wynosiły łącznie 

1 754,72 zł. Komitet wykazał, że zostały one przeznaczone na finansowanie usług 

obcych, a mianowicie wykonanie materiałów wyborczych: 

− plakaty wyborcze (692,00 zł), 

− ulotki (98,40 zł), 

− inne materiały wyborcze (np. plakietki, reklamówki) (964,32 zł). 

Z analizy złożonego przez Komitet sprawozdania, historii rachunku 

bankowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta wynika iż Komitet poniósł ponadto 

koszty opłat i prowizji bankowych w wysokości 120,37 zł których nie uwzględnił  
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w sprawozdaniu. Powinny one zostać wykazane w części (sprawozdania) IV B 

Pozostałe wydatki. Tak więc w faktyczne łączne wydatki lub koszty Komitetu 

wynosiły 1 875,09 zł. 

Przychody uzyskane przez Komitet w kwocie 1 494,72 zł nie pokryły 

poniesionych wydatków w kwocie 1 875,09 zł. Jak wynika ze sprawozdania biegłego 

rewidenta i dołączonych dokumentów niedobór środków w kwocie 380,37 zł został 

pokryty ze środków Funduszu Wyborczego partii Samoobrona. Niespłacone 

zobowiązanie Komitet powinien wykazać w części II sprawozdania w pkt. V. „Wykaz 

zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego ,innych 

niż z tytułu kredytu, z podaniem kwoty zobowiązania”. 

Komitet Wyborczy Samoobrona błędnie sporządził zatem sprawozdanie 

finansowe. Narusza to ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. Zgodnie z art. 144 § 1 i 2 

Kodeksu wyborczego wskazane uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania. 

Jak wynika z ustaleń Państwowej Komisji Wyborczej, a także z opinii 

i raportu biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Komitetu, wszystkie 

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

na cele związane z wyborami. 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego zgodnie 

z art. 135 § 1, w związku z art. 378 oraz art. 476 Kodeksu wyborczego. 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. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego nie zawiadomił Państwowej 

Komisji Wyborczej o utworzeniu strony internetowej Komitetu; zgodnie z art. 102 § 1 

Kodeksu wyborczego pełnomocnik wyborczy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez 

właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu Komitetu wyborczego 

zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej na której komitet umieszcza 

informacje określone w kodeksie. Uchybienie to, zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego, nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 

pełnomocnika finansowego Komitetu a także sprawozdania biegłego rewidenta, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Grzegorz Jędrejek, Krzysztof Strzelczyk 

 


