
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 czerwca 2007 r. 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 

w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 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 

 

przyjąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 

w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2006 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe z wyborów samorządowych przeprowadzonych 

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

Zostało ono sporządzone zgodnie 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). 

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

wyborczej nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 
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Działając na podstawie art. 84a ust 3 Ordynacji wyborczej Państwowa Komisja 

Wyborcza zleciła Firmie Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbadanie 

sprawozdania finansowego Komitetu i sporządzenie opinii i raportu z tego badania. 

Na podstawie przedłoŜonego sprawozdania finansowego, dokumentów do niego 

załączonych, wyjaśnienia pełnomocnika finansowego Komitetu oraz opinii i raportu 

biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iŜ Komitet Wyborczy 

Platforma Obywatelska RP pozyskał na cele wyborcze kwotę 23.317.161,29 zł, którą 

gromadził na jednym rachunku bankowym nr 49 1020 1013 0000 0102 0148 6851 

prowadzonym w PKO BP SA. W strukturach terenowych Komitet utworzył bankowe 

rachunki pomocnicze, które zasilane były wyłącznie z jego rachunku podstawowego. 

Na kwotę zgromadzoną przez Komitet składały się wpłaty bezgotówkowe z Funduszu 

Wyborczego Partii Platforma Obywatelska RP o nr 15 1020 1013 0000 0602 0005 

9378 — 23.317.070,45 zł, dokonywane w terminach określonych w Ordynacji 

wyborczej i 90,84 zł pochodzące z odsetek bankowych. 

W pkt „C” części I sprawozdania Komitet wykazał, iŜ jego wydatki na cele 

wyborcze wyniosły 23.041.496,75 zł. Jak wynika jednak z załączonych 

do sprawozdania dokumentów oraz z raportu biegłego rewidenta wykazane wydatki 

nie obejmują kwoty 53.790,28 zł. Jak wyjaśnił Komitet, kwota ta wynika 

z dokonanych przedpłat, na które do dnia złoŜenia sprawozdania nie wpłynęły Ŝadne 

dokumenty kosztowe. Środki te nie zostały wskazane w sprawozdaniu, albowiem 

bez dokumentów kosztowych Komitet nie był w stanie ustalić, w których pozycjach 

sprawozdania kwoty te powinny zostać zapisane. Do dnia 21 maja 2007 r. udało się 

uzyskać faktury na łączną kwotę 34.288,85 zł, a zatem nieudokumentowane pozostają 

jeszcze wydatki na kwotę 19.501,43 zł. Z zestawienia przesłanego przez Komitet 

wynika jednak, iŜ wszystkie te wydatki przeznaczone zostały na cele wyborcze. 

A zatem faktyczna kwota wydatków Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP wyniosła 23.095.287,03 zł, co potwierdził pełnomocnik finansowy 

tego Komitetu w piśmie z dnia 21 maja 2007 r. 

Pozostające na rachunku bankowym środki finansowe w kwocie 204.011,14 zł 

Komitet w dniu 8 marca 2007 r., zgodnie z art. 83f ust. 1 Ordynacji wyborczej, 

przekazał na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego Partii Platforma Obywatelska 

RP.  

Jak wynika z dokumentów załączonych do sprawozdania, Komitetowi naleŜne 
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są jeszcze zwroty nadpłaconych środków finansowych od podmiotów świadczących 

usługi na jego rzecz, w kwocie 17.863,12 zł. Kwota ta będzie zatem takŜe stanowiła 

nadwyŜkę pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami i równieŜ będzie 

podlegała przekazaniu na Fundusz Wyborczy Partii. 

Koszty kampanii wyborczej nie przekroczyły limitu wydatków obliczonego dla 

Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 

Ordynacji wyborczej, na kwotę 30.298.268,50 zł. 

W wyniku analizy sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP i załączonych do niego dokumentów oraz po uwzględnieniu opinii 

i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

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

 


