
UCHWAŁA NR 213/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Zjednoczenie 

Chrześcijańskich Rodzin 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 Zjednoczenie 

Chrześcijańskich Rodzin 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 Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 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 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego 

(Dz. U. poz. 1173 i z 2018 r. poz. 1342). 

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. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego oraz dołączonych do niego 

dokumentów i na podstawie wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu oraz 
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po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wykazał 

w sprawozdaniu przychody w kwocie 95 200,00 zł. Wartość ta jest zgodna z zapisami 

historii rachunku bankowego Komitetu. Przychody Komitetu pochodziły, zgodnie 

z art. 132 § 1 oraz art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego z wpłat dokonanych przelewem 

z Funduszu Wyborczego partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. 

Pozyskane przez Komitet środki gromadzone były na rachunku bankowym 

o numerze 61 1600 1462 1879 0004 5000 0001, prowadzonym w banku BGŻ BNP 

Paribas S.A. w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono 

zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Komitet wyborczy w okresie kampanii wyborczej jako swoją siedzibę podał 

adres należący do partii politycznej Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, który był 

wyłącznie adresem korespondencyjnym i korzystanie z niego nie generowało żadnych 

kosztów. W sprawozdaniu finansowym nie zostały wykazane żadne wydatki związane  

z korzystaniem z tego lokalu przez Komitet wyborczy. Jak wynika z wyjaśnienia 

pełnomocnika finansowego Komitetu, komitet nie korzystał pod wskazanym adresem 

z energii elektrycznej, innych mediów, jak również ze sprzętu biurowego. 

Według złożonego sprawozdania wydatki lub koszty Komitetu wynosiły 

łącznie 95 161,72 zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie: 

− kosztów administracyjnych w wysokości  100,00 zł, (utworzenia i utrzymania strony 

internetowej Komitetu); 

− usług obcych w wysokości 95 061,72 zł, w tym: korzystanie ze środków masowego 

przekazu i nośników plakatów (11 275,00 zł), wykonanie materiałów wyborczych, 

w tym prace koncepcyjne i prace projektowe (83 711,72 zł), pozostałych kosztów 

poniesione na usługi obce w wysokości (75,00 zł), na które składały się koszty 

sporządzenia sprawozdania finansowego 60,00 zł i prowizje bankowe 15,00 zł. 

Komitet wyborczy uzyskał nadwyżkę w wysokości 38,28 zł, która w dniu 

12 grudnia 2018 r. przekazana została na Fundusz Wyborczy partii Zjednoczenie 

Chrześcijańskich Rodzin. 

Jak wynika z ustaleń Państwowej Komisji Wyborczej, a także 

ze sprawozdania biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Komitetu, 

wszystkie wydatki Komitetu zostały przeznaczone, zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu 

wyborczego, na cele związane z wyborami. 
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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. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu, zawiadomił Państwową Komisję 

Wyborczą o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 23 sierpnia 2018 r., 

tj. w terminie określonym w art. 102 § 1 Kodeksu Wyborczego, który dla Komitetu 

Wyborczego Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin upływał  

w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 

pełnomocnika finansowego Komitetu a także 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, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Grzegorz Jędrejek, Krzysztof Strzelczyk 

 


