
UCHWAŁA NR 1/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność 

w Samorządzie 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 Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie 

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., 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 

Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie 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. Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 
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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 Komitetu Wyborczego 

Wyborców Wolność w Samorządzie, dołączonych do niego dokumentów oraz 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

tego Komitetu, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet wykazał w sprawozdaniu, że w okresie sprawozdawczym pozyskał 

przychody lub wpływy w wysokości 1 173 623,11 zł pochodzące z wpłat dokonanych 

przelewami przez obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem zgodnie z art. 132 § 3 i art. 134 § 5 Kodeksu 

wyborczego. 

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

na rachunku bankowym Komitetu o nr 24 1020 2791 0000 7302 0283 4745, prowadzonym 

w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Do umowy rachunku 

bankowego wprowadzono zastrzeżenia wyczerpujące wymagania art. 134 § 6 Kodeksu 

wyborczego. 

W sprawozdaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie 

wykazane zostały wydatki/koszty Komitetu w łącznej kwocie 1 173 623,11 zł, 

jako poniesione na finansowanie: 

− kosztów administracyjnych: 6654,99 zł, w tym kosztów wynajmu powierzchni biurowej 

wraz z kosztami energii elektrycznej (1280,61 zł), kosztów telekomunikacyjnych, 

np. telefony, łącze internetowe (499,38 zł) i kosztów utworzenia i utrzymania strony 

internetowej Komitetu 4875,26 zł); 

− usług obcych: 1 118 671,87 zł, w tym związanych z korzystaniem ze środków masowego 

przekazu i nośników plakatów (563 414,52 zł), z wykonaniem materiałów wyborczych 

(392 323,51 zł), ze spotkaniami wyborczymi (39 519,05 zł), z podróżami i noclegami 

(15 803,00 zł), z pozostałymi kosztami poniesionymi na usługi obce (107 611,79 zł); 

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

lub zlecenia) nieujętych w pkt I i II (46 060,25 zł); 
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− pozostałych wydatków (480,01 zł). 

Z analizy sprawozdania wynika, że niektóre jego pozycje zostały wypełnione 

błędnie w wyniku niewłaściwego zsumowania składników. W pozycji B.II.1 (Korzystanie 

ze środków masowego przekazu i nośników plakatów) zamiast kwoty 563 414,52 zł 

powinna widnieć kwota 538 903,08 zł; w pozycji B.II.2 (Wykonanie materiałów 

wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe) zamiast kwoty 392 323,51 – 

kwota 416 834,95 zł, natomiast w pozycji B (Wydatki lub koszty) zamiast kwoty 

1 171 879,77 zł – kwota 1 171 867,12 zł. 

Przedłożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym 

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. 

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 kwotę 42 320,00 zł. 

Nadwyżka środków pozyskanych na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi 

wydatkami (z uwzględnieniem wskazanej wyżej korekty danych w sprawozdaniu) 

wyniosła 1755,99 zł. Zgodnie z art. 138 § 3 Kodeksu wyborczego Komitet przekazuje 

nadwyżkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w terminie 14 dni od doręczenia 

postanowienia o przyjęciu sprawozdania finansowego, a o przekazaniu nadwyżki 

pełnomocnik finansowy Komitetu informuje Państwową Komisję Wyborczą. 
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Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 3 września 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 oraz 

sprawozdania biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk, Wojciech Sych 


