
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 

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 Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP 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 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 25 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. 

W dniu 17 marca 2016 r. do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły 

zastrzeżenia do sprawozdania finansowego tego Komitetu, złożone przez Stowarzyszenie 

Reformatorzy.eu na podstawie art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego. Zastrzeżenia dotyczyły 

udziału kandydata Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w debacie 

organizowanej w dniu 19 października 2015 r. przez stacje telewizyjne: TVP S.A., TVN 

S.A. i Polsat Sp. z o.o. „Beata Szydło – Ewa Kopacz. Rozmowa o Polsce”. Zdaniem 

                                                 
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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Stowarzyszenia składającego te zastrzeżenia, udział kandydata Komitetu w tym 

programie naruszył przepisy Kodeksu wyborczego, jak również podstawowe zasady 

ustrojowe Państwa wymienione w Konstytucji RP. 

Pismem z dnia 24 maja 2016 r. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się 

do Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP o ustosunkowanie się 

do wniesionych zastrzeżeń. W odpowiedzi udzielonej 6 czerwca 2016 r. pełnomocnik 

finansowy Komitetu wyjaśnił, że program ten był organizowany, produkowany 

i  emitowany przez niezależnych od Komitetu nadawców telewizyjnych, a jego kandydat 

uczestniczył w programie na zaproszenie organizatorów. Komitet w żaden sposób 

nie współtworzył omawianego programu telewizyjnego, co oznacza, że program 

nie stanowił materiału wyborczego ani audycji wyborczej Komitetu w rozumieniu 

art. 116a § 1 Kodeksu wyborczego, Komitet więc nie był zobowiązany do ponoszenia 

jakichkolwiek kosztów związanych z jego produkcją ani emisją. Ponadto debata 

z udziałem kandydata nie może być uważana za audycję wyborczą ani tym bardziej 

za świadczenie pieniężne przyjęte przez Komitet. Pełnomocnik finansowy Komitetu 

stwierdził, że złożone przez Stowarzyszenie Reformatorzy.eu zastrzeżenia dotyczą 

zagadnień, które w żaden sposób nie rzutują na kwestie związane z jego sprawozdaniem 

finansowym. 

Odnosząc się do tego wyjaśnienia oraz opierając się na dokumentach 

załączonych do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że udział kandydata 

Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w audycji „Beata Szydło – Ewa 

Kopacz. Rozmowa o Polsce” nie stanowił kampanii wyborczej tego Komitetu 

w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego. Nie były to działania podejmowane przez 

Komitet w celu publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony 

sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Skoro – co 

potwierdził pełnomocnik finansowy Komitetu – nie były to działania podejmowane 

czy finansowane przez Komitet, związane z prowadzeniem jego kampanii wyborczej, 

nieuprawniona byłaby ich analiza w odniesieniu do przepisów Kodeksu wyborczego 

dotyczących finansowania przez Komitet kampanii wyborczej. Państwowa Komisja 

Wyborcza uprawniona jest bowiem, w tym zakresie, wyłącznie do badania sprawozdania 

finansowego komitetu wyborczego odnośnie zgodności z prawem gospodarki finansowej 

prowadzonej przez komitet w związku z jego kampanią wyborczą. 

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. 
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Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wykazał w sprawozdaniu, 

że w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody w wysokości 29 531 848,60 zł, które 

w całości pochodziły z wpłat dokonanych przelewem z rachunku bankowego Funduszu 

Wyborczego partii Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, o nr 15 1020 1013 

0000 0602 0005 9378. Przychody komitetu pozyskane były w terminach określonych 

w art. 129 § 2 Kodeksu wyborczego. 

Komitet dla gromadzenia środków pieniężnych otworzył w PKO Bank Polski 

S.A. podstawowy rachunek bankowy o nr 30 1020 1026 0000 1702 0259 3440 oraz 

20 pomocniczych rachunków terenowych. Do umowy rachunku bankowego 

wprowadzono zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Komitet wyborczy nie pozyskiwał środków finansowych z innych źródeł, 

na jego rzecz nie były także przekazywane korzyści majątkowe o charakterze 

niepieniężnym. 

Wydatki komitetu wyniosły 29 415 998,51 zł i zostały przeznaczone 

na finansowanie: 

 kosztów administracyjnych w kwocie 477 481,21 zł, w tym: kosztów wynajmu 

powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej (313 345,14 zł), kosztów 

telekomunikacyjnych (160 317,16 zł) oraz kosztów utworzenia i utrzymania strony 

internetowej komitetu (3 818,91 zł); 

 usług obcych w łącznej kwocie 27 568 960,50 zł, w tym: związanych z korzystaniem 

ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (15 788 966,09 zł), wykonaniem 

materiałów wyborczych (5 412 763,14 zł), kosztów spotkań wyborczych 

(1 622 503,43 zł), kosztów podróży i noclegów (8 608,00 zł) oraz pozostałych kosztów 

usług obcych (4 736 119,84 zł); 

 wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234 759,31 zł; 

 pozostałych wydatków w wysokości 134 797,49 zł. 

Wydatki Komitetu, zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, zostały 

przeznaczone na cele związane z wyborami. 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu, określonego na podstawie art. 135 

§ 1 w związku z art. 199 i art. 259 Kodeksu wyborczego, wynoszącego 29 553 800,20 zł. 

Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach 

właściwych dla reklamy nie przekroczyły limitu wydatków, określonego zgodnie 

z art. 136 Kodeksu wyborczego, wynoszącego 23 643 040,16 zł. 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP uzyskał nadwyżkę pozyskanych 

środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami w wysokości 

115 850,09 zł. Kwota ta na dzień złożenia sprawozdania finansowego pozostawała 

na rachunku bankowym Komitetu. Zgodnie z art. 138 § 1 Kodeksu wyborczego, komitet 
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wyborczy partii politycznej przekazuje nadwyżkę na fundusz wyborczy tej partii. 

Przekazanie nadwyżki następuje w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia 

o przyjęciu sprawozdania finansowego, a o przekazaniu nadwyżki pełnomocnik 

finansowy Komitetu informuje Państwową Komisję Wyborczą. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o adresie strony internetowej Komitetu w dniu 28 lipca 2015 r., tj. w terminie określonym 

w art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego, który dla Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP upływał 30 lipca 2015 r.  

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 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


