
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 stycznia 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Chrześcijańska 

Inicjatywa Społeczna 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 oraz 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 sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Chrześcijańska Inicjatywa 

Społeczna o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu 

wyborczego, uczestniczącego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 

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

województw. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna przedłożył 

Państwowej Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe z naruszeniem 

terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie zostało 

nadesłane przesyłką pocztową nadaną w dniu 25 lutego 2011 r., podczas gdy termin 

złożenia sprawozdania przez ten Komitet upłynął w dniu 21 lutego 2011 r. 

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 o przychodach, 
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wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 212, 

poz. 1560). 

Komitet Wyborczy Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna zarejestrował 

kandydatów do rad powiatów i gmin oraz kandydata na burmistrza, w związku z czym 

powinien był sporządzić sprawozdanie finansowe 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). 

Powyższe uchybienia, w świetle art. 84a Ordynacji wyborczej, nie stanowią 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna, po uzyskaniu 

postanowienia potwierdzającego jego utworzenie, zarejestrował: 46 kandydatów 

do rad miast na prawach powiatu, 5 kandydatów do rad gmin i 1 kandydata 

na prezydenta miasta. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu nie zamieszczono wykazów wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego, w których Komitet zarejestrował kandydatów oraz 

nie dołączono do niego dokumentów dotyczących kosztów i wydatków. Państwowa 

Komisja Wyborcza w trybie art. 84a ust. 2 zwróciła się do Komitetu o usunięcie wad 

sprawozdania oraz o dostarczenie brakujących dokumentów. W odpowiedzi 

Pełnomocnik Finansowy poinformował, że „nie miał wykazu wszystkich gmin, 

w których startowali kandydaci Ch. I Sp.” i dołączył do niej brakujące wykazy, 

natomiast nie dołączył dokumentów potwierdzających poniesione koszty kampanii 

wyborczej. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał, że pozyskał 4 500,02 zł, 

z czego 4 500,00 zł pochodziło z wpłat od osób fizycznych, 0,02 zł zaś z odsetek 

od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Komitet posiadał rachunek 

bankowy nr 51 1020 5242 0000 2502 0256 6891, prowadzony w PKO BP SA. 
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Dołączona do sprawozdania historia rachunku bankowego Komitetu potwierdza 

powyższe dane. 

Zgodnie z art. 83c ust. 1 Ordynacji wyborczej środki finansowe 

przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie 

z funduszu wyborczego tej partii. Pozyskiwanie przez komitet wyborczy partii 

politycznej środków finansowych od osób fizycznych stanowi zatem naruszenie 

powołanego przepisu. 

Naruszenie art. 83c ust. 1 Ordynacji wyborczej, na podstawie jej art. 84a 

ust. 1 pkt 3 lit. d, powoduje odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu. 

Komitet wykazał w sprawozdaniu, że jego wydatki/koszty wyniosły 

3 759,46 zł; kwotę tę potwierdza dołączona do sprawozdania historia rachunku 

bankowego Komitetu. 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 

412 094,25 zł. Niedostarczenie dokumentów potwierdzających wydatki uniemożliwia 

stwierdzenie, że wydatki te zostały dokonane na cele związane z wyborami, co rodzi 

domniemanie faktyczne naruszenia art. 83 ust. 1 Ordynacji wyborczej. (zob. 

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2008 r., sygn. akt. III SW 

10/08). 

Naruszenie art. 83 ust. 1 Ordynacji wyborczej, na podstawie jej art. 84a 

ust. 1 pkt 3 lit. a, powoduje odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu. 

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

4 500,00 zł, przyjęta przez Komitet z naruszeniem art. 83c ust. 1 Ordynacji wyborczej, 

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 Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna 

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 4 500,00 zł 

na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Komitetu. Potwierdzenie 

przekazania tej kwoty należy przedłożyć Państwowej Komisji Wyborczej. 

W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie, 

o którym mowa w art. 84d ust. 5 Ordynacji wyborczej. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna, 
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dołączonymi do niego dokumentami oraz wyjaśnieniami pełnomocnika finansowego 

Komitetu, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna przysługuje prawo wniesienia 

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

postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

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

 


