
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 lipca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 
Autonomia dla Ziemi Śląskiej 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 3 lit. a 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 Autonomia 
dla Ziemi Śląskiej 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. 129 § 2 pkt 2 
Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej przedłożył 
Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 5 stycznia 2012 r., 
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. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego i dołączonych do niego 
dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, 
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej wykazał 
w sprawozdaniu, że na cele związane z wyborami pozyskał przychody w kwocie 
50 772,07 zł, na które składały się środki pochodzące od osób fizycznych. 
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Wszystkie środki Komitetu gromadzone były na rachunku bankowym 
o numerze 75 1160 2202 0000 0001 9367 8190 prowadzonym przez Bank Millennium 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego nie wprowadzono 
wszystkich wskazanych w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego zastrzeżeń — brak 
ograniczenia dopuszczalnych źródeł pozyskiwania środków finansowych do wpłat 
od obywateli polskich. Uchybienie to, zgodnie z art. 144 Kodeksu wyborczego, 
nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Z historii rachunku bankowego Komitetu wynika, że trzy wpłaty 
na rachunek bankowy Komitetu zostały dokonane po dniu wyborów i zostały 
przez Komitet przyjęte i wydatkowane. Dotyczy to środków, które wpłynęły w dniu 
10 października 2011 r. od Janusza Dubiela w kwocie 210,00 zł (data nadania 
10.10.2011 r.) i w kwocie 322,00 zł (data nadania 10.10.2011 r.) oraz od Michała 
Jodłowskiego w kwocie 955,96 zł (data nadania 10.10.2011 r.). Do sprawozdania 
zostały dołączone dwa oświadczenia Janusza Dubiela potwierdzające dokonanie obu 
wpłat w dniu 10 października 2011 r. oraz oświadczenie Michała Jodłowskiego 
o dokonaniu wpłaty w dniu 9 października 2011 r. 

W tej sytuacji należało ustalić, czy dyspozycje przelewu środków zostały 
przez darczyńców złożone najpóźniej w dniu 9 października 2011 r. W nadesłanych 
na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnieniach z dnia 31 maja 2012 r. 
Pełnomocnik Finansowy Komitetu stwierdził, że wszystkie trzy wpłaty zostały 
dokonane w dniu 9 października 2011 r. lecz nie udokumentował tego. W kolejnych 
wyjaśnieniach z dnia 25 czerwca 2012 r., przesłano bankowe potwierdzenie transakcji 
dokonanych przez Michała Jodłowskiego, w którym jako data księgowania i data 
transakcji został wskazany 10 października 2011 r., wyciąg z rachunku bankowego 
Janusza Dubiela, w którym jako data księgowania i data transakcji został wskazany 
10 października 2011 r., oświadczenia Xymeny Dubiel, żony Janusza Dubiela, 
w których stwierdza ona, że była świadkiem dokonania przez męża wymienionych 
wpłat w dniu 9 października 2011 r., a także kopię skierowanego przez Michała 
Jodłowskiego wniosku do banku o wydanie potwierdzenia złożenia dyspozycji 
przelewu w dniu 9 października 2011 r. 

Przedłożone dokumenty nie pozwalają przyjąć, że wymienione wpłaty 
zostały dokonane przez Janusza Dubiela i Michała Jodłowskiego najpóźniej w dniu 
9 października 2011 r. Wiarygodne potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewów 
w tym terminie stanowić mogą jedynie sporządzone przez banki darczyńców 
dokumenty. W przypadku wpłaty Michała Jodłowskiego przedłożono dokument 
potwierdzający dokonanie transakcji w dniu 10 października 2011 r., w przypadku zaś 
wpłat Janusza Dubiela nie przedłożono żadnego dokumentu. Należy zatem przyjąć, że 
wymienione wpłaty zostały dokonane po dniu 9 października 2011 r. 
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Zgodnie z art. 129 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego zabrania się komitetowi 
wyborczemu pozyskiwania środków finansowych po dniu wyborów. Przyjęcie 
przez Komitet środków wpłaconych po dniu wyborów narusza ten przepis, co, zgodnie 
z art. 144 pkt 3 lit. a Kodeksu wyborczego, skutkuje odrzuceniem sprawozdania 
finansowego Komitetu. 

Wydatki komitetu wyniosły 50 772,07 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 określonego w art. 136 Kodeksu wyborczego. 

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, wydatki Komitetu zostały 
przeznaczone na cele związane z wyborami. 

W części II sprawozdania (informacje szczegółowe), pkt 2 (wpłaty na rzecz 
komitetu wyborczego, przyjęte i niezwrócone) Komitet nie wykazał wpłat w łącznej 
kwocie 50 772,07 zł przyjętych i niezwróconych. 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 finansowego komitetu wyborczego; uchybienie to, 
zgodnie z art. 144 Kodeksu wyborczego, nie stanowi przesłanki do odrzucenia 
sprawozdania. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Autonomia 
dla Ziemi Śląskiej, w dniu 22 sierpnia 2011 r., tj. w terminie zgodnym z art. 102 § 1 
Kodeksu wyborczego, zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu 
strony internetowej Komitetu. 

Wskazane wyżej naruszenie art. 129 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego 
skutkuje odrzuceniem sprawozdania. Przepis art. 144 § 1 pkt 3 lit. a Kodeksu 
wyborczego ma przy tym charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu 
ocen, np. uwzględniania proporcji kwoty środków pozyskanych z naruszeniem art. 129 
§ 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego do ogólnej kwoty przychodów komitetu wyborczego, 
ani tego, czy naruszenie prawa nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu jego 
nieznajomości. 

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 
Autonomia dla Ziemi Śląskiej niezgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego przyjął 
kwotę 1 487,96 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 
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Komitetu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Komitetowi postanowienia 
o odrzuceniu jego sprawozdania finansowego. Potwierdzenie wpłacenia kwoty 
1 487,96 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 oraz opinii 
i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 
Wyborczego Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej 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 

 


