
UCHWAŁA NR 340/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” RP z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, w wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 21 października 

i 4 listopada 2018, z powodu naruszenia art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP przedłożył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 15 stycznia 2019 r., 

tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 w związku z art. 9 § 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. poz. 1173 i z 2018 r. poz. 1342). 

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierające jego opinię na temat sprawozdania 

finansowego Komitetu. 
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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 Komitetu Wyborczego 

Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP, dołączonych do niego dokumentów, 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

tego Komitetu, oraz po uwzględnieniu wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP wykazał 

w sprawozdaniu, że w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody/wpływy 

w wysokości 570,00 zł pochodzące w całości wyłącznie z rachunku bankowego Funduszu 

Wyborczego Partii Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP, prowadzonego przez Bank 

Polska Kasa Opieki S.A. Środki te wpłacone zostały w terminie ustawowym, przelewem 

na rachunek bankowy Komitetu o nr 65 1240 6902 1111 0010 8590 3187, prowadzony 

w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Powyższy rachunek Komitetu Wyborczego, zgodnie 

z informacją z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 19 grudnia 2018 r., został zamknięty 

z dniem 6 listopada 2018 r. 

Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia nieodpowiadające 

wymaganiom określonym w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. Zastrzeżenia te, w zakresie 

odnoszącym się do źródeł pozyskiwania środków finansowych przez komitet, dotyczą 

bowiem komitetu wyborczego wyborców lub komitetu wyborczego organizacji, 

a nie komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną, jakim jest Komitet 

Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP. Uchybienie to, zgodnie z art. 144 § 1 

i 2 Kodeksu wyborczego, nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego 

Komitetu. 

W sprawozdaniu Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” 

RP wykazane zostały wydatki/koszty Komitetu w łącznej kwocie 570,00 zł, jako 

poniesione na finansowanie: 

− kosztów administracyjnych: 20,00 zł, w tym na koszty wynajmu powierzchni biurowej 

wraz z kosztami energii elektrycznej (10,00) oraz na koszty utworzenia i utrzymania 

strony internetowej (10,00 zł); 
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− usług obcych: 524,00 zł, w tym, związanych z wykonaniem materiałów wyborczych 

(500,00 zł) oraz z pozostałymi kosztami usług obcych w postaci kosztów usług 

bankowych (24,00 zł); 

− pozostałych wydatków w postaci darowizny na rzecz Caritas Polska (26,00 zł). 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego zgodnie z art. 135 

w związku z art. 378 i 476 Kodeksu wyborczego. Nie przekroczyły one także limitu 

wydatków na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych 

dla reklamy, określonego zgodnie z art. 136 Kodeksu wyborczego. 

W sprawozdaniu Komitet wykazał, że nie posiadał niespłaconych zobowiązań 

ani nadwyżki na rachunku bankowym Komitetu w dniu złożenia sprawozdania 

finansowego. 

Przekazanie przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP 

darowizny na cele charytatywne na rzecz Caritas Polska, stanowi naruszenie art. 129 § 1 

Kodeksu wyborczego, nakazującego Komitetom pozyskiwanie i wydatkowanie środków 

jedynie na cele związane z wyborami. Wydatkowanie środków finansowych Komitetu 

na cele charytatywne stanowi wydatek na cel niezwiązany z wyborami. Informacja o tym, 

że Komitet wyborczy nie może przekazywać środków na cele charytatywne, jak również 

na cele społecznie użyteczne – gdyż stanowi to naruszenie przepisów ustawy Kodeksu 

wyborczego – znajduje się także w wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej 

dotyczących zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (znak pisma: 

ZKF-811-3/18), zamieszczonych na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz 

doręczonych komitetom wyborczym. Zgodnie z art. 144 § 1 pkt 3 lit. a Kodeksu 

wyborczego naruszenie art. 129 tego Kodeksu skutkuje odrzuceniem sprawozdania 

finansowego Komitetu, albowiem wydatkowane przez Komitet niezgodnie z prawem 

środki finansowe przekraczają 1% ogólnej kwoty jego przychodów (art. 144 § 1 pkt 2 

Kodeksu wyborczego). 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu, zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 17 września 2018 r., tj. po upływie 

terminu określonego w art. 102 § 1 Kodeksu Wyborczego, który dla Komitetu Wyborczego 

Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP upływał w dniu 10 września 2018 r. Stanowi 

to naruszenie art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym pełnomocnik wyborczy 
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komitetu, w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia 

o utworzeniu komitetu, zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej. Uchybienie to, 

zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, nie skutkuje odrzuceniem sprawozdania 

finansowego Komitetu. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dołączonych do niego dokumentów 

oraz sprawozdania biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego 

postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, 

Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk, Wojciech Sych 


