
UCHWAŁA NR 254/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 września 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 

z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 

 21 października i 4 listopada 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo  

i Sprawiedliwość o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

tego Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, 

związanych z udziałem w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.  

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego 

sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta (Dz. U. poz. 280 oraz z 2018 r. poz. 1343). 

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierające jego opinię na temat sprawozdania 

finansowego Komitetu. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego Komitetu. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego Komitetu, dołączonych do niego 

dokumentów, sprawozdania biegłego rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych 
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przez Pełnomocnika Finansowego Komitetu, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, 

co następuje. 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wykazał w sprawozdaniu, 

iż w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody w wysokości 36 800 480,00 zł. Środki 

te pochodziły z wpłaty dokonanej przelewem z rachunku Funduszu Wyborczego partii 

Prawa i Sprawiedliwość w wysokości 36 800 000,00 zł oraz ze zwrotu kosztów sądowych 

w wysokości 480,00 zł. 

Pozyskane przez Komitet środki gromadzone były na rachunku bankowym 

nr 34 1020 1026 0000 1102 0370 2081 prowadzonym w PKO Bank Polski SA. Do umowy 

rachunku bankowego wprowadzone zostały zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu 

wyborczego. 

Wydatki Komitetu wyniosły 34 893 016,60 zł i zostały przeznaczone 

na sfinansowanie: 

− kosztów administracyjnych w wysokości 72 459,82 zł, w tym: kosztów wynajmu 

powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej (61 868,27 zł), kosztów 

telekomunikacyjnych (9 361,55 zł) oraz kosztów utworzenia i utrzymania strony 

internetowej komitetu (1 230,00 zł); 

− usług obcych w wysokości 33 648 215,86 zł, w tym: korzystanie ze środków masowego 

przekazu i nośników plakatów (12 523 224,32 zł), wykonanie materiałów wyborczych, 

w tym prace koncepcyjne i prace projektowe (15 702 700,09 zł), koszty spotkań 

wyborczych (4 371 676,53 zł), koszty podróży i noclegów (43 730,00 zł) oraz pozostałe 

koszty poniesione na usługi obce (1 006 884,92 zł); 

− wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 085 112,88 zł; 

− pozostałych wydatków w wysokości 87 228,04 zł. 

Komitet wyborczy uzyskał nadwyżkę w wysokości 1 906 756,04 zł, która 

w dniu 29 stycznia 2019 r. przekazana została na Fundusz Wyborczy partii Prawo  

i Sprawiedliwość. 

Jak wynika z badania sprawozdania finansowego Komitetu oraz dokumentów 

finansowych dołączonych do tego sprawozdania, wydatki Komitetu zostały przeznaczone, 

zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, na cele związane z wyborami. 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego zgodnie z art. 135 § 1, 

w związku z art. 378 oraz art. 476 Kodeksu wyborczego. Wydatki Komitetu na kampanię 

wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy nie przekroczyły 

limitu wydatków określonego zgodnie z art. 136 Kodeksu wyborczego. 
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Wszystkie faktury zostały uregulowane przelewami bankowymi i na dzień 

sporządzenia sprawozdania finansowego Komitet Wyborczy nie miał żadnych zobowiązań 

finansowych. Należności wobec komitetu na dzień 29.01.2019 r. wynosiły 706,71 zł 

i dotyczyły dwukrotnie opłaconej faktury. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 24 sierpnia 2018 r., tj. w terminie 

określonym w art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego, który dla Komitetu Wyborczego Prawo 

i Sprawiedliwość upływał w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego dokumentów, wyjaśnień 

Pełnomocnika Finansowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, Grzegorz Jędrejek, 

Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk, Wojciech Sych 

 


