
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 4 lipca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona 

Lewica 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 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Koalicyjnego Komitetu Wyborczego 

Zjednoczona Lewica 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. 

Uzasadnienie 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 30 października 2015 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). 

Pełnomocnik finansowy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą, 

w terminie 30 dni od dnia wyborów że „KKW Zjednoczona Lewica nie podjął żadnej 

działalności po jego zarejestrowaniu przez PKW, nie otworzył konta bankowego, 

nie poniósł żadnych kosztów działalności. Podany w zgłoszeniu adres siedziby był tylko 

adresem kontaktowym i nie wiązał się z żadnymi kosztami”. Ze złożonego razem 

z powyższym oświadczeniem sprawozdania finansowego Komitetu wynikało także, 

że Komitet nie miał przychodów, nie poniósł wydatków, ani nie ma zobowiązań 

finansowych. We wszystkich rubrykach sprawozdania wykazano „0”. W związku z tym, 

zgodnie z art. 142 § 3 Kodeksu wyborczego, nie została sporządzona opinia i raport 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego tego Komitetu. 

                                                 
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. 

Komitet nie zarejestrował kandydatów w wyborach i w związku z tym 

nie prowadził kampanii wyborczej. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o adresie strony internetowej Komitetu w dniu 19 sierpnia 2015 r., tj. zgodnie z art. 102 

§ 1 Kodeksu wyborczego. Pełnomocnik finansowy Komitetu wyjaśnił, że strona ta 

prowadzona była przez osobę, która jest członkiem Komitetu, a wszyscy jego członkowie 

działali i działają społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Ponadto strona 

ta prowadzona była na serwerze udostępnianym przez operatora internetowego wraz 

z oprogramowaniem do jej utworzenia i konserwacji bez żadnych opłat (pismo z dnia 

22 czerwca 2016 r.). 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu oraz wyjaśnień jego pełnomocnika finansowego, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński  

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 


