
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 czerwca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Cezarego Marka Graja 

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 Cezarego Marka 

Graja 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 uchybienia polegającego na naruszeniu art. 102 § 1 Kodeksu 

wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja przedłożył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 10 stycznia 2012 r., 

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

W związku z powiadomieniem przez Komitet Państwowej Komisji 

Wyborczej, w terminie 30 dni od dnia wyborów, o tym, że nie poniósł wydatków 

ani nie ma zobowiązań finansowych, zgodnie z art. 142 § 3 Kodeksu wyborczego, 

nie sporządzono opinii i raportu na temat sprawozdania tego Komitetu. 
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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 oraz wyjaśnień Komitetu Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje.  

Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja w okresie 

sprawozdawczym nie prowadził gospodarki finansowej, nie otworzył rachunku 

bankowego, nie pozyskiwał ani nie wydatkował żadnych środków. We wszystkich 

pozycjach sprawozdania zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków dokonano 

skreśleń bądź wpisano „0”. Komitet nie zarejestrował kandydatów i nie prowadził 

agitacji wyborczej. 

Z nadesłanych w trakcie badania wyjaśnieniach z dnia 10.05.2012 r. 

Komitet stwierdził, że w okresie kampanii nie podjął żadnych czynności wyborczych 

a tym samym nie prowadził żadnej działalności wymagającej finansowania. 

Niezarejestrowanie kandydatów i brak działalności finansowej Komitetu 

nie zwalania go z obowiązku zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej 

o adresie strony internetowej Komitetu. Zgodnie z art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego 

pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 7 dni o dnia przyjęcia przez Państwową 

Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zawiadamia 

ten organ o adresie strony internetowej na której komitet zamieszcza informacje 

określone w kodeksie. A zatem pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego 

Wyborców Cezarego Marka Graja najpóźniej w dniu 24.08.2011 r. winien był 

zawiadomić Państwową Komisję wyborczą o adresie strony internetowej Komitetu, 

czego nie uczynił. Uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 
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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 nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 

Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz 

 

 


