
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 stycznia 2012 r. 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke o źródłach pozyskania funduszy oraz 

wydatkach poniesionych na cele wyborcze w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

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

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

województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), 

w związku z art. 2 ust. 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 176, poz. 1191) 

postanawia 

odrzucić łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch 

Wyborców Janusza Korwin-Mikke o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach 

poniesionych na cele wyborcze w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. z powodu naruszenia 

art. 83 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe 

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

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r., zmieniającego 

rozporządzenie 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 212, 

poz. 1561). 

Do sprawozdania Komitet nie załączył oryginałów umów, faktur, 

rachunków i innych dokumentów dotyczących kosztów i poniesionych wydatków 

a także pokwitowań odbioru gotówki wypłaconej osobom fizycznym. Państwowa 
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Komisja Wyborcza w trybie art. 84a ust. 2 Ordynacji wyborczej zwróciła się 

do Komitetu o uzupełnienie tych dokumentów. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały 

Komitet nie udzielił odpowiedzi na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej. 

Stanowi to naruszenie art. 84a ust. 2 Ordynacji wyborczej oraz przepisów powołanego 

rozporządzenia Ministra Finansów i skutkuje koniecznością dokonania przez 

Państwową Komisję Wyborczą oceny gospodarki finansowej Komitetu jedynie 

na podstawie przedłożonych dokumentów. 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke 

po uzyskaniu postanowienia potwierdzającego jego utworzenie, zarejestrował: 314 

kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, 4 kandydatów 

na radnych w wyborach do rad powiatów, 208 kandydatów na radnych w wyborach 

do rad miast w miastach na prawach powiatu, 30 kandydatów na radnych w wyborach 

do rad gmin, 3 kandydatów w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał, że pozyskał środki 

w kwocie 77 777,06 zł. Pochodziły one, zgodnie z art. 83c ust. 3 Ordynacji wyborczej, 

z wpłat od osób fizycznych, dokonanych w formie zgodnej z art. 83d ust. 3 Ordynacji 

wyborczej oraz w terminach zgodnych z art. 83 ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

Środki finansowe Komitetu były gromadzone na rachunku bankowym 

nr 15 1240 1079 1111 0010 3543 6143, prowadzonym w Banku PEKAO S.A. 

w Warszawie. 

Komitet wykazał także przychody w łącznej wysokości 2 751,42 zł, które 

pochodziły ze zwrotów dokonanych przez kontrahentów Komitetu w związku 

z błędami w zapłacie wystawionych faktur. Przyjęcie tych środków nie stanowi 

uchybienia w gospodarce finansowej Komitetu. 

Ponadto w sprawozdaniu zostały wykazane także przychody nieprawidłowe 

w łącznej wysokości 2 750,00 zł, które jak wynika z treści sprawozdania oraz zapisów 

historii rachunku bankowego Komitetu, zostały pozyskane w formie wpłat 

gotówkowych, dokonywanych w urzędach pocztowych. W ramach tych środków 

kwota 2 000,00 zł została zwrócona darczyńcy w terminie, określonym w art. 84d 

ust. 2 Ordynacji wyborczej, natomiast pozostałe środki w kwocie 750 zł zostały 

przyjęte i wydatkowane na cele związane z wyborami. Stanowi to naruszenie art. 83d 

ust. 3 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym środki finansowe na rzecz komitetu 
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wyborczego wyborców mogą być wpłacane jedynie czekiem rozrachunkowym, 

przelewem lub kartą płatniczą.  

Na rzecz Komitetu zostały też dokonane po dniu wyborów wpłaty w łącznej 

wysokości 951,00 zł. Środki te nie zostały zwrócone darczyńcom, ale przyjęte przez 

Komitet i wydatkowane za cele związane z wyborami. Stanowi to naruszenie art. 83 

ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym zabronione jest pozyskiwanie 

środków finansowych przez komitet wyborczy po dniu wyborów. 

Zgodnie z art. 84a ust. 1 pkt. 3 lit. a i d Ordynacji wyborczej naruszenie 

art. 83 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej stanowi przesłankę 

odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Wydatki Komitetu zostały wykazane w łącznej wysokości 77 777,06 zł, 

tj. równej wysokości wykazanych w sprawozdaniu przychodów. Kwota ta nie znajduje 

jednak potwierdzenia w zapisach historii rachunku bankowego a niezałączenie 

do sprawozdania dowodów potwierdzających dokonane przez Komitet wydatki 

uniemożliwia ustalenie faktycznej wysokości wydatków/kosztów Komitetu 

Wyborczego Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke. 

W ramach zapisów historii rachunku bankowego Komitetu stwierdzono 

występowanie licznych wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych w łącznej 

wysokości 17 685,80 zł. Wydatki te nie zostały udokumentowane załączonymi 

do sprawozdania fakturami i rachunkami a tym samym nie jest możliwe ustalenie, 

czy zostały wydatkowane na cele związane z wyborami, tj. zgodnie z art. 83 ust. 1 

Ordynacji wyborczej. 

Koszty kampanii wyborczej nie przekroczyły limitu, obliczonego 

na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej oraz art. 24 ust. 5 ustawy 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wynoszącego 

2 945 420,00 zł. 

Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota w wysokości 

1 701,00 zł, przyjęta przez Komitet z naruszeniem art. 83 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83d ust. 

3 Ordynacji, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść została 

przez Komitet zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Na podstawie art. 84d ust. 3 Ordynacji wyborczej Komitet Wyborczy Wyborców Ruch 

Wyborców Janusza Korwin-Mikke może w terminie 14 dni od daty wydania 

niniejszego postanowienia a w przypadku jego zaskarżenia – w terminie 14 dni 

od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie, dokonać 

dobrowolnej wpłaty kwoty 1 701,00 zł na konto urzędu skarbowego właściwego 

dla siedziby Komitetu. Potwierdzenie przekazania tej kwoty należy przedłożyć 

Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, 
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wszczęte zostanie postępowanie, o którym mowa w art. 84d ust. 5 Ordynacji 

wyborczej.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-

Mikke, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


