
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Elektorat z wyborów 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 25  października 2015 r. 

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, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Elektorat 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, przeprowadzonych 

w dniu 25 października 2015 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu 

art. 102 § 1 w związku z art. 140 § 2 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Elektorat przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej 

sprawozdanie finansowe w dniu 11 stycznia 2016 r., tj. z zachowaniem terminu 

określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

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).  

Do sprawozdania dołączono opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. Nr 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045,1923 i 2281. 
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Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego tego Komitetu. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego 

dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego 

sprawozdanie, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Elektorat wykazał w sprawozdaniu finansowym, 

że w okresie sprawozdawczym nie pozyskiwał żadnych środków finansowych. 

Na rachunku bankowym Komitetu o nr 06 1240 1053 1111 0010 6413 2263, otwartym 

w PKO BP SA IV Oddział w Warszawie, nie były prowadzone żadne operacje finansowe. 

Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wskazane 

w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Ze sprawozdania wynika, że wydatki Komitetu wyniosły 77,79 zł i w całości 

zostały przeznaczone na finansowanie kosztów administracyjnych, w tym kosztów 

telekomunikacyjnych (12,14 zł) oraz kosztów utworzenia i utrzymania strony 

internetowej (65,65). 

W sprawozdaniu Komitet na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wykazał 

niespłacone wobec Partii politycznej Elektorat zobowiązania w wysokości 77,79 zł, które 

według wyjaśnień pełnomocnika finansowego uregulował on w dniu 14 stycznia 2016 r. 

Komitet nie poniósł wydatków związanych z utrzymaniem lokalu znajdującym 

się pod adresem wskazanym w sprawozdaniu jako siedziba Komitetu. Według 

oświadczenia pełnomocnika finansowego wskazany w sprawozdaniu adres został podany 

wyłącznie w celu umieszczenia go w zawiadomieniu o utworzeniu Komitetu. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 17 sierpnia 2015 r., tj. z naruszeniem 

art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego. Stosownie do treści tego przepisu, pełnomocnik 

wyborczy Komitetu był zobowiązany zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą 

o adresie strony internetowej Komitetu w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, tj. do dnia 6 sierpnia 2015 r. Uchybienie to, 

zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego dokumentów oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński  

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 


