
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 stycznia 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego RACJI Polskiej Lewicy 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 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 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego RACJI Polskiej Lewicy 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, 

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

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

Ordynacji wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy RACJI Polskiej Lewicy przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej 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 

23 listopada 2006 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań 

finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów 

wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. Nr 212, poz. 1560). 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 
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Komitet Wyborczy RACJI Polskiej Lewicy po uzyskaniu postanowienia 

potwierdzającego jego utworzenie, zarejestrował 40 kandydatów na radnych 

w wyborach do Rady m.st. Warszawy oraz 5 kandydatów na radnych w wyborach 

do rad gmin. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał przychody w wysokości 

19 480,51 zł. Pochodziły one z wpłat z Funduszu Wyborczego partii politycznej 

RACJA Polskiej Lewicy (19 460,00 zł), dokonanych w terminach określonych 

w Ordynacji wyborczej. Ponadto na rachunek Komitetu wpłynęła w dniu 6 grudnia 

2010 r. (tj. po dniu wyborów) kwota 20,51 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

prowadzenia rachunku Komitetu. Środki te pochodziły z rachunku bieżącego partii 

politycznej RACJA Polskiej Lewicy. 

Przyjęcie tych środków przez Komitet Wyborczy stanowi naruszenie art. 

83c ust. 1 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym środki finansowe komitetu 

wyborczego partii politycznej mogą pochodzić jedynie z funduszu wyborczego tej 

partii. Zgodnie z art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d Ordynacji wyborczej naruszenie art. 83c ust. 

1 Ordynacji, stanowi przesłankę odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Środki finansowe Komitetu były gromadzone na rachunku bankowym 

nr 82 1560 0013 2367 2095 4857 0001, prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A. 

Wydatki Komitetu wyniosły 19 480,51 zł i zostały przeznaczone 

na finansowanie celów związanych z wyborami. Koszty kampanii wyborczej 

nie przekroczyły limitu wydatków dla Komitetu, obliczonego na podstawie art. 83e 

ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej i wynoszącego 150 750,00 zł. 

Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota w wysokości 20,51 zł, 

przyjęta przez Komitet z naruszeniem art. 83c ust. 1 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 RACJI Polskiej Lewicy może w terminie 14 dni od daty 

wydania niniejszego postanowienia a w przypadku jego zaskarżenia – w terminie 

14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sadu Najwyższego w sprawie, 

dokonać dobrowolnej wpłaty kwoty 20,51 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 RACJI Polskiej Lewicy, postanowiła jak 

w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego RACJI Polskiej Lewicy 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 

 


