
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 14 maja 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Jarosława Milczarka „Zlikwidować Senat” 

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, 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 

przyj ąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława 

Milczarka „Zlikwidować Senat” 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. wskazując na uchybienia 

polegające na naruszeniu art. 102 § 1, art. 134 § 6 i art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka „Zlikwidować Senat” 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 3 stycznia 

2012 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 oraz opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka „Zlikwidować Senat”, 

na cele związane z wyborami pozyskał przychody/wpływy w łącznej kwocie 

1 600,00 zł. Środki te w całości pochodziły z wpłat dokonanych przez osoby fizyczne 

spełniające warunki określone w art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w formach 

określonych w art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego oraz z zachowaniem limitu 

określonego w art. 134 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego. Środki Komitetu gromadzone 

były na rachunku bankowym o nr 15 1090 1506 0000 0001 1689 0146 prowadzonym 

przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 2 Oddział 

w Toruniu. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenie niezgodne 

z art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego, dotyczącym wymaganego sposobu dokonywania 

wpłat na rzecz komitetu oraz dopuszczalnego źródła pozyskania środków finansowych 

przez komitet, a także dopuszczalnych terminów dokonywania wpłat. 

Wydatki lub koszty Komitetu zostały wykazane w sprawozdaniu w kwocie 

1 600,00 zł. Faktycznie jednak wyniosły one 1 572,46 zł. Różnicę między tymi 

kwotami stanowiła nadwyżka pozyskanych przez Komitet środków nad poniesionymi 

wydatkami (27,54 zł) właściwie wykazana w części I „C” sprawozdania, ale błędnie 

zakwalifikowana do wydatków lub kosztów Komitetu. 

Ponadto błędnie wypełnione zostały następujące pozycje sprawozdania: 

1) w części I „B” sprawozdania, pkt 1 (koszty administracyjne) wpisana powinna być 

kwota 381,90 zł, zamiast kwoty 197,40 zł; 

2) w części I „B” sprawozdania, pkt 1, lit. c (koszty utworzenia i utrzymania strony 

internetowej komitetu) wpisana powinna być kwota 208,90 zł, zamiast kwoty 

24,40 zł; 

3) w części I „B” sprawozdania, pkt 2 (usługi obce) wpisana powinna być kwota 

1 113,15 zł, zamiast kwoty 1 297,65 zł; 

4) w części I „B” sprawozdania, pkt 2, ppkt 2 (wytworzenie materiałów wyborczych, 

w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie) wpisana powinna być 

kwota 264,45 zł, zamiast kwoty 448,95 zł; 
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5) w części I „B” sprawozdania, pkt 2, ppkt 2, lit. f (inne materiały wyborcze, 

np. plakietki, reklamówki) wpisane powinno być „0”, zamiast kwoty 184,50 zł. 

Rozbieżności te wynikają z faktu, że Komitet błędnie zakwalifikował 

wydatki w kwocie 184,50 zł, związane z opracowaniem szaty graficznej swojej strony 

internetowej, do kosztów wytworzenia materiałów wyborczych, jak plakietki, 

reklamówki, a nie do kosztów utworzenia i utrzymania strony internetowej. 

Złożenie sprawozdania sporządzonego w sposób niezgodny ze stanem 

faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego. 

Wydatki lub koszty Komitetu 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. 

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

przeznaczone na cele związane z wyborami. 

Zarówno pozyskiwanie, jak i wydatkowanie środków odbywało 

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

Komitet uzyskał nadwyżkę pozyskanych środków nad poniesionymi 

wydatkami w kwocie 27,54 zł, którą w dniu 31 października 2011 r. przekazał 

Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, z siedzibą: ul. Stefana Myczkowskiego 4, 

30-198 Kraków. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława 

Milczarka „Zlikwidować Senat”, mimo utworzenia strony internetowej Komitetu, 

o czym świadczą dokumenty finansowe tego Komitetu, nie zawiadomił Państwowej 

Komisji Wyborczej o jej utworzeniu i adresie, do czego zobowiązany był art. 102 § 1 

Kodeksu wyborczego. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego 

Wyborców Jarosława Milczarka „Zlikwidować Senat” zostało złożone Państwowej 

Komisji Wyborczej w dniu 19 sierpnia 2011 r. Termin zawiadomienia o utworzeniu 

strony internetowej upłynął zatem 26 sierpnia 2011 r. 
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Zgodnie z art. 144 Kodeksu wyborczego uchybienia, które popełnił Komitet 

nie stanowią przesłanek do odrzucenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu i dokumentów do niego załączonych, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Janusz Niemcewicz, 

Stanisław Zabłocki 

 
 


