
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia   25 czerwca  2007 r. 

 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego 

Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego o źródłach pozyskania funduszy oraz 

poniesionych wydatkach na cele wyborcze w wyborach 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 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, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 

oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) 

 

postanawia 

odrzucić łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Chrześcijańskiego 

Ruchu Samorządowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 

na cele wyborcze w wyborach organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych 

w dniu 12 listopada 2006 r., z powodu naruszenia art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego przedłoŜył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z wyborów samorządowych 

przeprowadzonych w 2006 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 84 ust. 2 

Ordynacji wyborczej.  



 2 

Sprawozdanie zostało sporządzone na formularzu niezgodnym ze wzorem 

określonym 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). Ponadto Komitet nie załączył 

wszystkich dokumentów bankowych potwierdzających wpłaty od osób fizycznych 

na rachunek Komitetu, nie udokumentował zwrotu wpłat dokonanych na rzecz 

Komitetu za pośrednictwem Urzędu Pocztowego oraz nie załączył do sprawozdania 

umowy rachunku bankowego. 

Wezwanie pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego 

Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego do usunięcia wad sprawozdania 

spowodowało nadesłanie sprawozdania sporządzonego na prawidłowym formularzu 

wraz z załącznikami, w tym umową rachunku bankowego, oraz wyjaśnieniami 

Komitetu. 

śaden z uprawnionych podmiotów, określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania 

Na podstawie sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego 

Ruchu Samorządowego pozyskał łączne przychody w wysokości 339.685,47 zł na 

które składały się wpłaty od osób fizycznych (339.684,33 zł) oraz odsetki od środków 

gromadzonych na rachunku bankowym o nr 77 1020 3352 0000 1602 0108 9267 

prowadzonym przez bank PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi (1,14 zł). Komitet został 

utworzony przez Stowarzyszenie Chrześcijański Ruch Samorządowy i zgodnie z art. 

83c ust. 3 Ordynacji wyborczej mógł pozyskiwać środki finansowe wyłącznie z wpłat 

od osób fizycznych oraz kredytów bankowych. Źródła pozyskanych przez Komitet 

środków były zatem zgodne z przepisami Ordynacji wyborczej. 

W wyniku analizy zapisów historii rachunku bankowego po uwzględnieniu 

wyjaśnień Komitetu Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iŜ Komitet Wyborczy 
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Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego przyjął na swój rachunek bankowy wpłaty 

dokonane gotówką przez osoby fizyczne na łączną kwotę 3.637,50 zł w formie 

przekazu pocztowego. Środki te nie zostały zwrócone darczyńcy, ale przyjęte 

i wykorzystane na finansowanie kampanii wyborczej. Stanowi to naruszenie art. 83d 

ust. 3 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym środki finansowe mogą być wpłacane 

na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.  

Ponadto na rachunek bankowy Komitetu wpłynęły środki w łącznej 

wysokości 4.928,00 zł, przekazane z naruszeniem art. 83c ust. 3 pkt 1 Ordynacji, tj. od 

podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Jak wynika z dokumentów nadesłanych przez 

Komitet (fotokopia dowodu zwrotu) środki te zostały zwrócone darczyńcy w 

ustawowym terminie.  

Wydatki Komitetu wyniosły 339.652,93 zł i nie przekroczyły 

przysługującego Komitetowi Wyborczemu Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego 

limitu wydatków w wysokości 1.764.887,50 zł a nie jak podano w sprawozdaniu 

1.768.887,50 zł. Wydatki Komitetu przeznaczone były na cele związane z wyborami. 

Naruszenie przez Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu 

Samorządowego art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 

lit. d tej Ordynacji stanowi podstawę odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota w wysokości 3.637,50 

zł, pozyskana z naruszeniem przepisów ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 

Państwa. W związku z tym, Ŝe została ona przez Komitet zuŜyta, przepadkowi podlega 

jej równowartość. 

Na podstawie art. 84d ust. 3 Ordynacji wyborczej, 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 3.637,50 zł, naleŜy przedstawić Państwowej 
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Komisji Wyborczej. W przypadku odmowy dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie 

postępowanie z art. 84d ust. 5 Ordynacji wyborczej. 

W wyniku analizy sprawozdania Komitetu Wyborczego Chrześcijańskiego 

Ruchu Samorządowego oraz załączonych do niego dokumentów Państwowa Komisja 

Wyborcza postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Chrześcijańskiego Ruch Samorządowego 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 Kisielewicz,  
Stanisław Zabłocki, Tadeusz śyznowski 

 


