
UCHWAŁA NR 255/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 września 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego 

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 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 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

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

w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonymi w 2018 r., wskazując uchybienie polegające na naruszeniu art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, 

który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz.U. poz. 280 

oraz z 2018 r. poz. 1343). 

Uzasadnienie 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 

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 łącznego sprawozdania finansowego 

komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta. 
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Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierające jego opinię na temat sprawozdania 

finansowego Komitetu. 

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 Koalicyjnego Komitetu 

Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, dołączonych do niego 

dokumentów, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego 

sprawozdanie tego Komitetu oraz z wyjaśnieniami pełnomocnika finansowego Komitetu, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet wykazał w sprawozdaniu, że w okresie sprawozdawczym pozyskał 

przychody lub wpływy w wysokości 25 320 212,91 zł pochodzące z wpłat dokonanych 

przelewami z rachunku bankowego Funduszu Wyborczego partii Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej o nr 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378, a zatem zgodnie 

z art. 132 § 1 i art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego. 

Środki te, zgodnie z art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego, gromadzone były 

na rachunku bankowym Komitetu o nr 67 1020 1026 0000 1102 0370 2651, prowadzonym 

w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie. Komitet kwoty 

tej nie wykazał we właściwej do tego pozycji sprawozdania [część I (Informacje ogólne), 

lit. A (Przychody lub wpływy (I+II)), pkt I (Środki pieniężne gromadzone na rachunku 

bankowym)]. Usterkę tę pełnomocnik finansowy Komitetu skorygował i wyjaśnił 

w odpowiedzi udzielonej w dniu 22 lipca 2019 r. na pytania skierowane do niego 

przez Państwową Komisję Wyborczą pismem z dnia 10 lipca 2019 r. (ZKF-8150-1/18/19). 

Jednak niewykazanie przez Komitet w złożonym sprawozdaniu finansowym 

kwoty środków finansowych zgromadzonych na jego rachunku bankowym stanowi 

uchybienie ustawowemu obowiązkowi sprawozdawczemu, określonemu w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował 

kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego Komitetu. 
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Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wyczerpujące 

wymagania art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Do podstawowego rachunku bankowego Komitetu otwartych zostało 

17 rachunków pomocniczych, służących wyłącznie do dokonywania wydatków na lokalną 

działalność Komitetu. Środki na te rachunki przekazywane były przelewami wyłącznie 

z podstawowego rachunku Komitetu. 

W sprawozdaniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska wykazane zostały wydatki/koszty Komitetu w łącznej kwocie 

25 110 862,26 zł, jako poniesione na finansowanie: 

− kosztów administracyjnych: 436 465,72 zł, w tym kosztów wynajmu powierzchni 

biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej (317 945,24 zł), kosztów 

telekomunikacyjnych, np. telefony, łącze internetowe (107 907,22 zł) i kosztów 

utworzenia i utrzymania strony internetowej Komitetu 10 613,26); 

− usług obcych: 23 404 013,47 zł, w tym związanych z korzystaniem ze środków 

masowego przekazu i nośników plakatów (10 182 818,72 zł), z wykonaniem materiałów 

wyborczych (7 305 604,13 zł), ze spotkaniami wyborczymi (1 313 279,20zł), 

z podróżami i noclegami (67 971,37 zł), z pozostałymi kosztami poniesionymi na usługi 

obce (4 534 340,05 zł); 

− wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (w tym z tytułu umowy o dzieło 

lub zlecenia) nieujętych w pkt I i II (772 022,97 zł); 

− pozostałych wydatków (498 360,10 zł). 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego zgodnie z art. 135 w 

związku z art. 378 i 476 Kodeksu wyborczego. Nie przekroczyły one także limitu 

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

reklamy, określonego zgodnie z art. 136 Kodeksu wyborczego. 

W części II sprawozdania (Informacje szczegółowe), pkt VII (Wykaz 

pozostałych tytułów, niewymienionych w pkt II–IV i VI, wraz ze świadczeniami 

nieodpłatnymi, w tym świadczeniami określonymi w art. 132 § 5 oraz art. 133 Kodeksu 

wyborczego) Komitet wykazał, że w ramach prowadzonej kampanii wyborczej przyjął 

korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym, o których mowa w art. 132 § 5 i w art. 

133 § 1 Kodeksu wyborczego, wycenione łącznie na 530 386,70 zł. 
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Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 

w części I, lit. C sprawozdania (Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 

Kodeksu wyborczego) wykazał środki w kwocie 209 350,65 zł, które zgodnie z umową 

koalicyjną mają być przekazane w całości na Fundusz Wyborczy Partii Platforma 

Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 20 sierpnia 2018 r., tj. zgodnie z  art. 

102 § 1 Kodeksu wyborczego, w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu Komitetu. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dołączonych do niego dokumentów, sprawozdania 

biegłego rewidenta oraz 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: Zbigniew Cieślak, Grzegorz Jędrejek, 

Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk, Wojciech Sych 


