
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 marca 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego 

Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Puściona „DLA ROZWOJU 

I WSPÓŁPRACY” z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 

12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360) 

 

postanawia 

 

odrzucić sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława 

Puściona „DLA ROZWOJU I WSPÓŁPRACY” o przychodach, wydatkach 

i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 

października 2007 r., z powodu naruszenia art. 110 ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona „DLA ROZWOJU 

I WSPÓŁPRACY” przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie 

wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 
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komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 

Żaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 122 ust. 5 Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego 

dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, co następuje. 

Komitet błędnie wykazał w sprawozdaniu, iż jego łączne przychody wyniosły 

7.462,96 zł. Jak wynika bowiem z historii rachunku bankowego Komitetu oraz 

pozostałych dokumentów załączonych do sprawozdania, przychody Komitetu 

wyniosły 7.412,96 zł. Na kwotę tą składały się środki pieniężne pochodzące od osób 

fizycznych w łącznej wysokości 5.912,95 zł, odsetki od środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym – 0,01 zł oraz kwota 1.500,00 zł na jaką wycenione zostały 

usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz Komitetu polegające na dystrybucji 

wyborczych materiałów reklamowych. Komitet nieprawidłowo wskazał 

w Informacjach ogólnych sprawozdania, część A pkt I 5. (pozostałe przychody), iż 

pozyskał 50 zł, które, jak wynika z historii rachunku bankowego Komitetu oraz 

z opinii i raportu biegłego rewidenta, są korektą błędnie pobranej przez bank prowizji. 

Zwrot nieprawidłowo naliczonej i pobranej wcześniej prowizji nie może bowiem być 

uznany za przychód Komitetu. 

Cała kwota 5.912,95 zł wpłacona została, zgodnie z art. 111 ust. 2 i art. 113 

ust. 2 Ordynacji wyborczej, przez osoby fizyczne przelewem i gromadzona była na 

rachunku bankowym nr 34 1020 4476 0000 8102 0141 1958 w Banku PKO BP 

Oddział w Siedlcach, tj. stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

W sprawozdaniu niepoprawnie wpisany został numer rachunku bankowego komitetu – 

34 1020 4476 0000 8102 0141 11958.  

Środki w kwocie 5.000,00 zł Komitet pozyskał w terminach określonych 

w Ordynacji wyborczej. Pozostała łączna kwota 912,95 zł pochodziła z trzech wpłat: 

- 450,00 zł - wpłacone w dniu 22 października 2007 r.; 

- 462,00 zł – wpłacone w dniu 8 listopada 2007 r.; 
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- 0,95 zł – wpłacone 3 grudnia 2007 r., 

to jest dokonanych po dniu wyborów, co potwierdza również pełnomocnik 

finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Puściona „DLA ROZWOJU I 

WSPÓŁPRACY” w oświadczeniu z dnia 3 grudnia 2007 r. A zatem łączna kwota 

912,95 zł została pozyskana przez Komitet niezgodnie z art. 110 ust. 4 pkt. 1 

Ordynacji, który stanowi, iż zabrania się pozyskiwania środków przez komitet 

wyborczy po dniu wyborów. Po dniu wyborów dopuszczalne jest bowiem jedynie 

wnoszenie opłat bankowych za prowadzenie i likwidację rachunku. Natomiast w 

sytuacji, gdy pozostają nieuregulowane zobowiązania finansowe komitetu, na 

zaspokojenie których nie wystarczyło środków finansowych zgromadzonych na 

rachunku bankowym komitetu, roszczenia te powinny być pokryte w trybie art. 104 

pkt 3 Ordynacji, ale bez pośrednictwa rachunku bankowego komitetu wyborczego. 

Pozyskiwanie środków po dniu wyborów stanowi naruszenie art. 110 ust. 4 

pkt 1 Ordynacji, które zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, jest podstawą 

odrzucenia sprawozdania. 

Środki finansowe w łącznej kwocie 912,95 zł przyjęte przez Komitet wyborczy 

z naruszeniem art. 110 ust. 4 pkt 1 Ordynacji, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu 

Państwa, na podstawie art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Jeżeli korzyść majątkowa 

została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Zgromadzone środki wydatkowane były na cele wyborcze w terminach 

nienaruszających przepisów art. 110 ust. 2 i 4 Ordynacji wyborczej. 

Wydatki Komitetu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 7.462,96 zł. Faktycznie 

Komitet wydatkował jednak kwotę 7.412,96 zł gdyż, jak wskazują zapisy historii 

rachunku bankowego Komitetu, opłaty bankowe Komitetu wyniosły nie 112,50 zł lecz 

62,50 zł. Błędnie pobrane przez bank prowizje w łącznej kwocie 50,00 zł zostały 

bowiem zwrócone na rachunek Komitetu, a więc nie mogą być uznane za wydatek 

Komitetu. Wydatki Komitetu stanowią 4,56% limitu okręgowego określonego na 

podstawie art. 114 Ordynacji wyborczej, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 

21 października 2007 r. dla Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Puściona 

„DLA ROZWOJU I WSPÓŁPRACY” wynosił 162.349,00 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu, dokumentami do niego załączonymi oraz opinią i raportem 

biegłego rewidenta postanowiła jak w sentencji. 

Pełnomocnikowi finansowemu Komitetu Wyborczego przysługuje prawo 

wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 

dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 

Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 

 


