
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 lipca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 

oraz Nr 217, poz. 1281) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatel 

z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych tego Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania, związanych z udziałem w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. z powodu naruszenia art. 132 

§ 5 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym 

Senacie przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 

19 grudnia 2011 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu 

wyborczego. Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego 

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. 
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W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego 

dokumentów i wyjaśnień oraz po zapoznaniu się z opinią wraz z raportem biegłego 

rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu Komitet wykazał przychody/wpływy w kwocie 

30 003,37 zł, które w całości gromadzone były na rachunku bankowym Komitetu 

o nr 91 9348 0000 0010 3844 2000 0010, prowadzonym w Banku Spółdzielczym 

z siedzibą w Węgorzewie, ul. Pionierów 27. Do umowy rachunku bankowego, wbrew 

stwierdzeniu zawartemu w raporcie biegłego rewidenta, wprowadzone zostało 

zastrzeżenie niespełniające warunków określonych w art. 134 § 6 Kodeksu 

wyborczego. Zgodnie z art. 144 Kodeksu wyborczego uchybienie to nie stanowi 

podstawy odrzucenia sprawozdania komitetu. 

Kwota 30 000,00 zł wpłacona została przez osoby fizyczne, w tym 

26 000,00 zł przez kandydata na senatora. Osoby te spełniały warunki określone 

w art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego. Wpłaty dokonane zostały z zachowaniem 

limitu określonego w art. 134 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego oraz w formie zgodnej 

z określoną w art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego. Pozostała kwota 3,37 zł pochodziła 

z odsetek bankowych. 

Wydatki/koszty Komitetu wyborczego wykazane zostały w sprawozdaniu 

w kwocie 29 995,25 zł i nie przekroczyły limitu określonego na podstawie art. 135 § 1, 

w związku z art. 259 Kodeksu wyborczego. Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą 

prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w prasie 

w rozumieniu prawa prasowego, nie przekroczyły limitu wydatków o którym mowa 

w art. 136 Kodeksu wyborczego. 

Zarówno pozyskiwanie, jak i wydatkowanie środków odbywało 

się w terminach wynikających z art. 129 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego. 

Komitet przyjął od Fundacji „Kanał Mazurski” z siedzibą w Węgorzewie, 

ul. Portowa 2/3, wartości niepieniężne w postaci użyczenia lokalu, wycenione przez 

Komitet na kwotę 47,30 zł oraz w postaci bezpłatnego wykorzystania materiałów 

biurowych oraz mediów w użyczonym lokalu, wycenionego na kwotę 72,00 zł. 

W związku z powyższym, Komitet przyjął od wskazanej wyżej Fundacji, wartości 

niepieniężne o łącznej wartości 119,30 zł. Powyższe znajduje potwierdzenie 

w umowie użyczenia lokalu z dnia 16 sierpnia 2011 r., opinii wraz z raportem biegłego 
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rewidenta oraz w wyjaśnieniach pełnomocnika finansowego Komitetu z dnia 31 maja 

2012 r. 

Zgodnie z art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego komitetom wyborczym 

nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnego 

rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. Przyjęcie 

wymienionych wartości niepieniężnych stanowi zatem naruszenie wyżej wskazanego 

przepisu. Na podstawie art. 144 § 1 pkt 3 lit. d Kodeksu wyborczego naruszenie 

art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego stanowi podstawę odrzucenia sprawozdania 

finansowego komitetu wyborczego. 

Przyjętych niezgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego świadczeń 

nieodpłatnych Komitet nie wykazał w części II, pkt 7 sprawozdania. W związku 

z przyjęciem tych świadczeń niepieniężnych przez Komitet, ich wartość (119,30 zł) 

powinna zostać wykazana w części I A, pkt II sprawozdania (inne), a co się z tym 

wiąże, w części I A (przychody lub wpływy) powinna być wykazana kwota 

30 122,67 zł. Wartość tych świadczeń niepieniężnych (119,30 zł) wykazana powinna 

być także po stronie wydatkowej sprawozdania, albowiem wartość użyczenia 

powierzchni biurowej, w tym koszty energii elektrycznej, w łącznej kwocie 114,30 zł 

powinna być wykazana w części I B, pkt 1, lit. a sprawozdania (koszty wynajmu 

powierzchni biurowej, w tym koszty energii elektrycznej). Tym samym w części I B, 

pkt 1 sprawozdania (koszty administracyjne) wykazana powinna być kwota 1 344,30 

zł, a nie kwota 1 230,00 zł. Kwota 5,00 zł, stanowiąca wartość przyjętych przez 

Komitet materiałów biurowych, powinna zostać wykazana w części I B, pkt 4 

sprawozdania (pozostałe wydatki). W związku z powyższym, faktyczne łączne 

wydatki/koszty Komitetu wyniosły 30 114,55 zł, a nie, jak wykazano w sprawozdaniu, 

29 995,25 zł. 

Ponadto Komitet błędnie wykazał w części I B, pkt 2, ppkt 2 sprawozdania 

(wykonywanie materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe 

i wytworzenie) kwotę 9 281,22 zł, zamiast kwoty 8 077,96 zł, zaliczając do niej kwotę 

1 203,26 zł, wykazaną w części B, pkt 2, ppkt 5 sprawozdania (pozostałe koszty). 

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 
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finansowego komitetu wyborczego; uchybienie to, zgodnie z art. 144 Kodeksu 

wyborczego, nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję 

Wyborczą o utworzeniu strony internetowej, w terminie określonym w art. 102 § 1 

Kodeksu wyborczego. 

Załączony do sprawozdania finansowego Komitetu rejestr wpłat o wartości 

przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę nie spełnia wymagań wynikających ze wzoru określonego na podstawie 

art. 140 § 4 Kodeksu wyborczego, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, 

prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144). Zgodnie 

z art. 144 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania. 

Wskazane wyżej naruszenie art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego skutkuje 

odrzuceniem sprawozdania. Przepis art. 144 § 1 pkt 3 lit. d Kodeksu wyborczego ma 

przy tym charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, 

np. uwzględniania proporcji wartości pozyskanych z naruszeniem art. 132 § 5 

Kodeksu wyborczego do ogólnej kwoty przychodów komitetu wyborczego, ani tego, 

czy naruszenie prawa nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu jego 

nieznajomości. Zawarte w opinii biegłego rewidenta stwierdzenie dotyczące 

„nieistotności kwoty 72 zł dotyczącej naruszenia Kodeksu wyborczego” 

nie odpowiada kategorycznemu charakterowi art. 144 § 1 pkt 3 lit. do Kodeksu 

wyborczego. 

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego, korzyści majątkowe przyjęte 

przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego podlegają 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub 

utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. Komitet Wyborczy Wyborców 

Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie niezgodnie z przepisami Kodeksu 

wyborczego przyjął wartości niepieniężne wycenione łącznie na kwotę 119,30 zł, 

która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 149 § 4 Kodeksu 

wyborczego, Komitet może dobrowolnie wpłacić równowartość tych środków na 

konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Komitetu w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia Komitetowi postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania 
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finansowego. Potwierdzenie wpłacenia kwoty 119,30 zł należy przedstawić 

Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania wpłaty zastosowanie ma 

postępowanie określone w art. 149 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 

pełnomocnika finansowego Komitetu oraz opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia tego postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Stanisław Zabłocki 

 


