
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 maja 2007 r. 

 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego 

Demokratycznej Partii Lewicy o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach 

poniesionych na cele wyborcze w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) 

 

postanawia 

 

odrzucić łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Demokratycznej 

Partii Lewicy o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele 

wyborcze w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2006 r., z powodu 

naruszenia art. 83c ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy przedłoŜył Państwowej 

Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskania funduszy 

oraz wydatkach poniesionych na cele wyborcze, w związku z udziałem w wyborach 

do rad gmin, rady powiatu oraz w bezpośrednich wyborach wójtów i burmistrzów 

miast, z zachowaniem terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327. 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w 

sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania 

funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1128 oraz z 2006 r. Nr 

212, poz. 1561). 

śaden z uprawnionych podmiotów, określonych w art. 84b ustawy nie 

zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłoŜonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy pozyskał na cele 

wyborcze kwotę 28.250,00 zł, którą wykazał w sprawozdaniu jako przychód środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym Komitetu Wyborczego w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 60 8890 0001 0036 4708 2000 0001. Do 

przychodów nie wliczono kwoty 1.600 zł stanowiącej sumę 4 wpłat uznanych przez 

pełnomocnika finansowego Komitetu za nieprawidłowe. Wpłaty te – według zapisu w 

dokumentach bankowych  – pochodziły  od podmiotów, uznanych za osoby prawne 

(Zakład Instalacji Sanitarnych, Kancelaria Notarialna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe Eko-UTYL Sp. z o.o., Prywatny Gabinet Lekarski). Komitet Wyborczy 

dokonał zwrotu tych środków w terminie 30 dni od dnia przekazania, co oznacza 

odmowę przyjęcia darowizny. Wpłaty przyjęte przez Komitet w kwocie 28.250,00 zł 

w całości pochodzą od osób fizycznych. Z opisu wpłat w dokumentach bankowych 

wynika, iŜ darczyńcy przeznaczyli te środki „na fundusz wyborczy”, tj. na pokrycie 

wydatków związanych z kampanią wyborczą na rzecz kandydatów Komitetu. 

Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy, podając numer własnego 

rachunku bankowego dla dokonywania wpłat przez osoby fizyczne na kampanię 

wyborczą nie zastosował się do zasad finansowania, jakie obowiązują komitety 

wyborcze partii politycznych. Zgodnie bowiem z art. 83c ust. 1 Ordynacji wyborczej 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, środki finansowe przekazywane 

komitetowi wyborczemu partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu 
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wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, ze zm.). 

Wskazany wyŜej sposób finansowania wymaga posiadania przez partię, 

która utworzyła komitet wyborczy odrębnego rachunku funduszu wyborczego, w 

rozumieniu art. 35 ustawy o partiach politycznych, dla gromadzenia środków. Z tego 

to rachunku moŜe być zasilane konto komitetu wyborczego. Analiza sprawozdania o 

źródłach pozyskania środków w 2006 r., o którym mowa w art. 38 ustawy o partiach 

politycznych potwierdza, iŜ Demokratyczna Partia Lewicy w roku wyborów 

samorządowych nie posiadała rachunku funduszu wyborczego. Naruszenie przez 

Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy przepisu art. 83c ust. 1 Ordynacji 

wyborczej stanowi podstawę do odrzucenia łącznego sprawozdania finansowego o 

źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele wyborcze w 

wyborach do organów samorządu terytorialnego, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. 

d ustawy. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, iŜ kwota w wysokości 28.250,00 

zł pozyskana z naruszeniem przepisów ustawy podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 

Państwa. 

Ze zgromadzonych środków zrealizowano wydatki wyborcze na kwotę 

28.145,30 zł, a pozostałą kwotę 104,70 zł, łącznie z odsetkami (razem 106,58 zł) 

przekazano jako darowiznę na Dom Dziecka w Namysłowie. Oznacza to, Ŝe korzyści 

majątkowe przyjęte z naruszeniem prawa zostały zuŜyte. W takim przypadku, zgodnie 

z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, przepadkowi podlega ich równowartość. 

Na podstawie art. 84a ust. 3 ustawy, komitet wyborczy w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania, a w przypadku 

złoŜenia skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6 – w terminie 14 dni od 

uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd NajwyŜszy, moŜe dokonać 

dobrowolnej wpłaty na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. 

Potwierdzenie przekazania kwoty 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt) naleŜy przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku 

odmowy dobrowolnej wpłaty, wdroŜone zostanie postępowanie z art. 84d ust. 5 

Ordynacji wyborczej. 
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Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Demokratycznej Partii Lewicy przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Sądu NajwyŜszego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski,  Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 
 


