
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 17 listopada 2008 r.  

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców 

Prawicy Marka Jurka z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz 

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Prawicy Marka 

Jurka o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu 

związanych z udziałem w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21 ze 

wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 113 ust. 2 Ordynacji 

wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka przedłoŜył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu 

określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 

komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 
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śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 122 ust. 5 

Ordynacji wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń 

do sprawozdania. 

Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka wykazał w 

sprawozdaniu przychody/wpływy w wysokości 58.781,00 zł. Środki te pochodziły z 

wpłat dokonanych przez osoby fizyczne i były gromadzone na rachunku bankowym nr 

47 2030 0045 1110 0000 0151 9540 prowadzonym w BGś O/Stalowa Wola.  

Wykaz wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu został załączony do 

sprawozdania. Analiza dokumentów bankowych wykazała, iŜ trzy wpłaty na łączną 

kwotę 300,00 zł (3 x 100 zł), pochodzące od Romana Mariana, Rafała Karpińskiego, 

Małgorzaty Karpińskiej, zostały dokonane w formie wpłaty gotówkowej za pomocą 

przekazów pocztowych, co znajduje potwierdzenie w wyciągach bankowych nr 2/2008 

z dnia 21.05.2008 r. i nr 13/2008 z dnia 10.06.2008 r. Stanowi to naruszenie art. 113 

ust. 2 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym środki finansowe mogą być wpłacane na 

rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. 

Pozostałe wpłaty zostały dokonane z zachowaniem formy określonej w art. 

113 ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet 

odbywało się zgodnie z terminami określonymi w art. 110 ust. 2 i 4 Ordynacji 

wyborczej.  

Wydatki/koszty Komitetu Wyborczego Wyborców Prawicy Marka Jurka 

wyniosły 53.700,33 zł. W całości zostały one poniesione na cele związane z wyborami 

i nie przekroczyły limitu określonego w art. 114 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej, 

wynoszącego 54.259,43 zł, wydatki zaś na kampanię wyborczą prowadzoną w 

formach i na zasadach właściwych dla reklamy nie przekroczyły limitu określonego w 

art. 115 Ordynacji wyborczej, wynoszącego 43.407,54 zł. 

Uzyskana przez Komitet nadwyŜka zgromadzonych środków nad 

poniesionymi wydatkami w kwocie 5.080,67 zł (58.781,00 zł – 53.700,33 zł) zgodnie 

z art. 116 ust. 3 Ordynacji wyborczej powinna być przekazana na rzecz instytucji 

charytatywnej.  
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Stwierdzenie naruszenia art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej, w świetle 

przepisów art. 122 ust. 1 pkt 3 nie jest podstawą do odrzucenia sprawozdania, 

natomiast na podstawie art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej kwota 300,00 zł, przyjęta 

przez Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka z naruszeniem art. 113 ust. 

2 Ordynacji, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. JeŜeli korzyść majątkowa 

w kwocie 300,00 zł została zuŜyta, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, 

załączonymi do niego dokumentami oraz opinią i raportem biegłego rewidenta 

postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


