
INFORMACJA 
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 

 
 

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych 
uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 

przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018 
 
 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, 
właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim 
oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r. poz. 185) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów 
wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 
przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018. 

 
 
1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który został utworzony w związku 

z wyborami organu jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzanymi w toku 
kadencji 2014-2018 obowiązany jest sporządzić sprawozdanie o przychodach, wydatkach 
i zobowiązaniach finansowych komitetu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego 
(Dz. U. Nr 198, poz. 1173). 

 

2. Powyższy obowiązek dotyczy także komitetu wyborczego, który uległ rozwiązaniu przed 
złożeniem sprawozdania finansowego, nie dokonał zgłoszenia kandydatów na radnych 
lub na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także komitetu, którego kandydaci nie 
zostali zarejestrowani. 

 

3. Przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują możliwości złożenia oświadczenia 
zastępującego sprawozdanie finansowe przez pełnomocnika finansowego komitetu 
wyborczego, który nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań 
finansowych. 

 

4. Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego składa się organowi wyborczemu, któremu 
komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, czyli Komisarzowi 
Wyborczemu w Bydgoszczy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów. 

 

5. Sprawozdania finansowe są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego 
w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6B, pokój 15, codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 815 do 1615. 
Sprawozdanie finansowe w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami może być 
złożone osobiście przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub doręczone 
w inny sposób (np. pocztą). 

 

6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i sporządzania sprawozdań finansowych 
przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego regulują m.in. przepisy rozdziału 15 w dziale I oraz art. 378 i 476 Kodeksu 
wyborczego. 
W Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej na stronie internetowej 
Komisarza Wyborczego w Szczecinie (szczecin.pkw.gov.pl) zostały umieszczone 
rozporządzenia Ministra Finansów określające wzory sprawozdań finansowych.  
Informacji w tym zakresie udziela także Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie 
(tel. 91-433-75-30). 

 
 

Komisarz Wyborczy 
w Szczecinie 

 
/-/ Jacek Szreder 


