
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 lipca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Romana Jasiakiewicza 

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 Romana 

Jasiakiewicza 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. ze wskazaniem uchybienia 

polegającego na naruszeniu art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza przedłożył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 9 stycznia 2012 r., 

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

Do sprawozdania załączono opinię i raport 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, dołączonych do niego dokumentów oraz 

po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza w okresie 

sprawozdawczym na rachunek bankowy o nr 52 1600 1185 1843 1990 1000 0001, 

prowadzony przez BNP PARIBAS Bank Polska S.A. pozyskał środki finansowe 

w wysokości 55 074,59 zł. Środki te pochodziły, zgodnie z art. 132 § 3 Kodeksu 

wyborczego z wpłat od osób fizycznych, dokonanych w formie zgodnej z określoną 

w art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego oraz w terminach, wymienionych w art. 129 § 2 

Kodeksu wyborczego. 

Do umowy rachunku bankowego Komitetu, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania finansowego dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta 

badającego sprawozdanie zostały wprowadzone zastrzeżenia wymienione w art. 134 

§ 6 Kodeksu wyborczego. 

Wydatki/koszty Komitetu zamknęły się w kwocie 55 074,59 zł, tj. równej 

pozyskanym przychodom i nie przekroczyły limitu, określonego na podstawie art. 135 

§ 1, w związku z art. 199 i 259 Kodeksu wyborczego. Wydatki Komitetu na kampanię 

wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach reklamy, jak wynika z opinii i raportu 

biegłego rewidenta, nie przekroczyły limitu wydatków, określonego w art. 136 

Kodeksu wyborczego. 

Komitet wykazał w sprawozdaniu, iż pozyskał także od dwóch osób 

fizycznych wartości niepieniężne w łącznej wysokości 1 000,00 zł. Z załączonych 

do sprawozdania dokumentów wynika, że wartości te miały charakter nieodpłatnego 

świadczenia pracy na rzecz Komitetu przez osoby pełniące funkcję pełnomocnika 

wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. Przepisy Kodeksu wyborczego nie 

zakazują jednak pełnienia funkcji pełnomocników komitetu nieodpłatnie i tym samym 

Komitet nie naruszył art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu nie zawiadomił Państwowej Komisji 

Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu, co stanowi naruszenie 102 § 1 

Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 

7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia 

o utworzeniu Komitetu zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej. 
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Z dokumentów załączonych do sprawozdania wynika, że Komitet Wyborczy 

w okresie sprawozdawczym posiadał stronę internetową. Wydatki związane 

z utworzeniem i utrzymaniem tej strony internetowej zamknęły się kwotą 1.344,76 zł 

i w takiej wysokości zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym Komitetu.  

Stwierdzone naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego nie stanowi 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

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 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

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

 
 


