
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Jana Wojtery 

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 Jana Wojtery 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych 

z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 142 art. § 1 oraz art. 102 

§ 1 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 12 stycznia 2012 r., 

tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego zgodnie 

z którym pełnomocnik finansowy w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada 

organowi wyborczemu sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

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

ich uzyskania. Termin złożenia sprawozdania przez ten Komitet upłynął w dniu 

9 stycznia 2012 r. Uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 
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Do sprawozdania dołączono raport i opinię biegłego rewidenta wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

ze wzorem, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 

2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, 

poz. 1173). 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania, załączonych do niego dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, 

co następuje.  

Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery wykazał w sprawozdaniu 

przychody w wysokości 14 838,55 zł, które w całości pochodziły z wpłat jednej osoby 

fizycznej. Środki te zostały wpłacone w formie, wysokości i terminach zgodnych 

z przepisami Kodeksu wyborczego i były gromadzone na rachunku bankowym 

Komitetu o nr 78 1240 3190 1111 0010 4148 3124 prowadzonym przez Bank PKO 

SA. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wymienione 

w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Wydatki Komitetu wykazane w sprawozdaniu wyniosły 14 838,55 zł 

i zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego zostały przeznaczone na cele związane z 

wyborami. Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą nie przekroczyły limitu 

wydatków  o którym mowa w art. 136 Kodeksu wyborczego oraz limitu określonego 

na podstawie art. 135 § 1 w związku z art. 199 i art. 259 Kodeksu wyborczego. 

Komitet nie uzyskał nadwyżki oraz nie miał wierzytelności i zobowiązań na ostatni 

dzień okresu sprawozdawczego. Taki stan rzeczy potwierdził biegły rewident w opinii 

i raporcie. 

W rubryce sprawozdania dotyczącej utworzenia i utrzymania strony 

internetowej wpisano „0”. W toku badania Komitet wyjaśnił, że z przyczyn 

technicznych i finansowych strona internetowa Komitetu nie została założona. Brak 

strony internetowej Komitetu narusza art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie 

z którym  pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 7 dni o dnia przyjęcia 

przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu 
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wyborczego zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej na której komitet 

zamieszcza informacje określone w Kodeksie. A zatem pełnomocnik wyborczy 

Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Wojtery najpóźniej w dniu 30.08.2011 r. 

winien był zawiadomić Państwową Komisję wyborczą o adresie strony internetowej 

Komitetu, czego nie uczynił. Uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms 

 
 


