Warszawa, 20 wrze nia 2010 r.
PA STWOWA KOMISJA WYBORCZA
ZKF-703-12/10
WYJA NIENIA
o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach zwi zanych z
finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek
samorz du terytorialnego.
Pa%stwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 11 ust. 2 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, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz.
1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356), udziela komitetom wyborczym wyja nie% o zasadach
finansowania kampanii wyborczej w wyborach do organów samorz@du terytorialnego, zarz@dzonych
na dzie% 21 listopada 2010 r.
1. Przepisy prawne dotycz ce finansowania komitetów wyborczych
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez komitety wyborcze, uczestnicz@ce w wyborach
samorz@dowych reguluj@ nastApuj@ce akty prawne:
1) ustawa 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 ze zm.), zwana dalej „Ordynacj@ wyborcz@", a w
szczególno ci przepisy:
•

art. 64k o odpowiedzialno ci za zobowi@zania maj@tkowe komitetu wyborczego;

•

rozdziaFu 12a „Finansowanie kampanii wyborczej" - dotycz@ce zasad pozyskiwania
przychodów, dokonywania wydatków i prowadzenia gospodarki finansowej przez komitety
wyborcze oraz obowi@zku przedFoGenia Pa%stwowej Komisji Wyborczej lub wFa ciwemu
komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego komitetu, przyjAcia b@dH odrzucenia tego
sprawozdania i konsekwencji tego faktu,

•

dziaFu VII „Przepisy karne", w szczególno ci art. od 202d do 202k;

2) ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z
2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652), a w szczególno ci przepisy:
•

art. 24 dotycz@cy szczegóFowych uregulowa% zwi@zanych z finansowaniem kampanii wyborczej
kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

•

rozdziaFu 5a „Przepisy karne", a w szczególno ci art. od 27j do 27r;

3) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 207, poz.
1301 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652), zwana dalej „ustaw@ o partiach", a w szczególno ci:

•

rozdziaF 4 „Finanse i finansowanie partii politycznych", dotycz@cy m.in. HródeF finansowania
partii politycznych oraz tworzenia i funkcjonowania Funduszu Wyborczego partii,

•

rozdziaF 6a zawieraj@cy przepisy karne tej ustawy;

4) przepisy wykonawcze wydane na podstawie wyGej wymienionych ustaw;
(Ujednolicone teksty ustaw oraz teksty aktów wykonawczych dostApne s@ na stronie internetowej
Pa%stwowej Komisji Wyborczej - adres www.pkw.gov.pl).
5) ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);
6) rozporz@dzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci dla niektórych jednostek niebAd@cych spóFkami handlowymi, nieprowadz@cych
dziaFalno ci gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r., Nr 11, poz. 117).
2. Komitety wyborcze
Prawo zgFaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) maj@ partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje spoFeczne oraz
wyborcy. Czynno ci wyborcze w imieniu partii politycznych, koalicji wyborczych partii politycznych,
stowarzysze% i organizacji spoFecznych oraz wyborców, zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej, od
dnia ich utworzenia, wykonuj@ komitety wyborcze.
Uwaga!
Komitet wyborczy czynno ci prawne, w tym te zwi zane z pozyskiwaniem rodków finansowych na
kampani wyborcz i ich wydatkowaniem mo e podejmowa dopiero po wydaniu przez Pa stwow
Komisj Wyborcz albo komisarza wyborczego postanowienia o przyj ciu zawiadomienia o jego
utworzeniu.
RównieG prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów przysFuguje wyF@cznie
komitetowi wyborczemu (art. 64b Ordynacji wyborczej). Oznacza to, Ge wszelkie czynno ci zwi@zane z
pozyskiwaniem rodków finansowych, dokonywaniem wydatków na kampaniA wyborcz@, w tym na
organizowanie spotka% przedwyborczych i promocjA poszczególnych kandydatów w formie plakatów,
ulotek itd., mog@ byK prowadzone tylko przez komitety wyborcze i wyF@cznie w okresie kampanii
wyborczej, która rozpoczyna siA z dniem ogFoszenia rozporz@dzenia Prezesa Rady Ministrów o
zarz@dzeniu wyborów, a ko%czy na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 65 ust. 1 Ordynacji
wyborczej).
Uwaga!
Je eli jednak partia polityczna, organizacja spo&eczna, stowarzyszenie czy grupa obywateli, przed
dniem formalnego rozpocz cia kampanii wyborczej, podejmie dzia&ania nosz ce wszelkie cechy tej
kampanii, tj. organizowanie spotka i wyst pie , podczas których zarówno ich organizatorzy, jak i
g&ówni bohaterowie, w sposób bezpo redni okre laj te kontakty mianem mitingów wyborczych lub
spotka z kandydatami, prowadzenie agitacji na rzecz osób okre lanych jako kandydaci przez
wydawanie ulotek, gad etów, eksponowanie plakatów i billboardów, budowanie stron internetowych,
emisj og&osze prasowych, rozsy&k listów itp., koszty tych dzia&a nale y zaliczy do kosztów komitetu,
który zg&osi& te osoby jako swoich kandydatów w wyborach samorz dowych, a wi c tak e do limitu
wydatków komitetu ustalonego na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpo rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta.

DziaFania tego rodzaju, bAd@c de facto agitacj@ wyborcz@, s@ niezgodne z przepisami ustaw
wyborczych, okre laj@cymi okres kampanii wyborczej, w którym dozwolone jest prowadzenie takiej
agitacji.
Uwaga!
Równie wszelkie spotkania sprawozdawcze czy informacyjne cz&onków partii, organizacji spo&ecznych,
stowarzysze , klubów radnych, wójtów lub przedstawicieli komitetów zg&aszaj cych kandydatów w
wyborach samorz dowych, organizowane w trakcie kampanii wyborczej, mog odbywa si tylko pod
warunkiem, e nie zawieraj adnych znamion agitacji wyborczej. W przeciwnym razie traktowane s
jako element kampanii wyborczej i podlegaj regulacjom dotycz cym tej kampanii.
Gospodark, finansow komitetu prowadzi i ponosi za ni pe-n odpowiedzialno./ pe-nomocnik
finansowy komitetu wyborczego (art. 82a ust. 1 Ordynacji wyborczej). Przede wszystkim odpowiada
on za ewidencjonowanie wpFywów i wydatków oraz sporz@dzenie sprawozdania finansowego i
przedFoGenie go wFa ciwemu organowi wyborczemu w terminie okre lonym w art. 84 ust. 2 Ordynacji
wyborczej.
Uwaga!
Pe&nomocnik finansowy mo e upowa ni inne osoby do podejmowania okre lonych czynno ci
zwi zanych z dokonywaniem wydatków komitetu wyborczego w jego strukturach terenowych. Nie
zwalnia go to jednak z odpowiedzialno ci za ca&okszta&t gospodarki finansowej komitetu.
Pe-nomocnik finansowy ponosi odpowiedzialno./ karn za naruszenie zakazów i ogranicze0 w
pozyskiwaniu i wydatkowaniu .rodków finansowych.
Uwaga!
Mo na by pe&nomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 3 Ordynacji
wyborczej).
Funkcji pe-nomocnika finansowego, w my.l art. 82a ust. 2 Ordynacji wyborczej nie mo4e pe-ni/:
•

peFnomocnik wyborczy - nie dotyczy to jednak komitetu wyborczego wyborców utworzonego
jedynie w celu zgFoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie licz@cej do 20.000
mieszka%ców - w takim komitecie z mocy prawa peFnomocnik wyborczy peFni jednocze nie
funkcjA peFnomocnika finansowego komitetu;

•

funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.

Uwaga!
Pe&nomocnikiem finansowym mo e by kandydat na radnego, jak równie kandydat na wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z wy& czeniem kandydatów, którzy w ko cz cej si kadencji pe&ni
funkcj radnego czy wójta.
W razie zFoGenia rezygnacji przez peFnomocnika finansowego z peFnionej funkcji, komitet wyborczy
jest obowi@zany ustanowiK nowego peFnomocnika, a takGe niezwFocznie powiadomiK o tym fakcie
Pa%stwow@ KomisjA Wyborcz@ lub komisarza wyborczego, w trybie przepisów o utworzeniu komitetu
wyborczego (art. 64c ust. 2, art. 64d ust. 3, art. 64e ust. 2 i art. 64f ust. 2 Ordynacji wyborczej).
Zgodnie z art. 64k Ordynacji wyborczej odpowiedzialno./ za zobowi zania maj tkowe:

•

komitetu wyborczego partii politycznej i komitetu wyborczego organizacji, ponosz@
odpowiednio partia polityczna albo organizacja, która utworzyFa dany komitet wyborczy, a w
przypadku komitetu wyborczego utworzonego przez stowarzyszenie zwykFe - solidarnie
czFonkowie stowarzyszenia;

•

koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych, ponosz@ solidarnie partie polityczne
wchodz@ce w skFad koalicji wyborczej;

•

komitetu wyborczego wyborców, ponosz@ solidarnie osoby wchodz@ce w skFad komitetu.

Uwaga!
Odpowiedzialno solidarna polega na tym, e wierzyciel mo e da ca&o ci lub cz ci wiadczenia od
wszystkich zobowi zanych & cznie, od kilku z nich lub od ka dego z nich, z osobna. Zasady
odpowiedzialno ci solidarnej okre laj art. 366-378 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno K za
zobowi@zania maj@tkowe komitetu obejmuje takGe zobowi@zania zwi@zane z rozliczeniem korzy ci
maj@tkowych przyjAtych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy - nie dotyczy to
korzy ci maj@tkowych przekazanych dobrowolnie przez komitet wyborczy na rzecz Skarbu Pa%stwa.
Na podstawie art. 70 ust. 1 Ordynacji wyborczej, komitety wyborcze zobowi@zane s@ do umieszczenia
na wszystkich materiaFach wyborczych, w tym równieG na plakatach i billboardach, wyraHnych
oznacze% od kogo materiaFy te pochodz@. MateriaFy zawieraj@ce takie oznaczenie podlegaj@ ochronie
prawnej i s@ dowodami poniesionych kosztów.
3. Rachunek bankowy komitetu wyborczego
Uwaga!
Komitet wyborczy gromadzi rodki finansowe wy& cznie na jednym rachunku bankowym (art. 83d ust. 1
Ordynacji wyborczej).
MoGe on otworzyK pomocnicze rachunki bankowe dla uFatwienia dokonywania wydatków w
strukturach terenowych komitetu, ale mog@ byK one zasilane wyF@cznie przelewami z podstawowego
rachunku komitetu wyborczego. Wykluczone jest pozyskiwanie rodków bezpo rednio na rachunki
pomocnicze.
Podstaw@ do otwarcia rachunku komitetu wyborczego jest uchwaFa Pa%stwowej Komisji Wyborczej lub
postanowienie komisarza wyborczego o przyjAciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Z racji peFnionej funkcji, otwarcia rachunku bankowego powinien dokonaK peFnomocnik finansowy
komitetu, który powinien byK równieG dysponentem rodków zgromadzonych na tym rachunku.
Uwaga!
W&a cicielem rachunku mo e by tylko komitet wyborczy, a nie aden inny pomiot, czy osoba fizyczna.
Bank otwieraj@cy rachunek moGe zaG@daK podania numeru wpisu do rejestru gospodarki narodowej
(REGON) oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP), nadanych komitetowi wyborczemu,
odpowiednio przez wFa ciwy urz@d statystyczny i urz@d skarbowy. Dokumenty te wystawiane s@ na
podstawie uchwaFy Pa%stwowej Komisji Wyborczej lub postanowienia komisarza wyborczego o
przyjAciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitet wyborczy partii politycznej
moGe posFugiwaK siA numerem NIP i REGON partii politycznej, która powoFaFa ten komitet.
Umowa rachunku bankowego komitetu, zgodnie z art. 83d ust. 4 Ordynacji wyborczej powinna
zawiera/ nast,puj ce zastrze4enia:

•

o wymaganym ustaw@ sposobie dokonywania wpFat na rzecz komitetu wyborczego (jedynie
czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kart@ pFatnicz@),

•

o dopuszczalnym Hródle pozyskiwania rodków finansowych (Fundusz Wyborczy partii - w
przypadku komitetów wyborczych partyjnych i koalicyjnych, b@dH wpFaty od osób fizycznych w przypadku komitetów wyborczych organizacji i wyborców),

•

o dopuszczalnym maksymalnym terminie dokonywania wpFat, tj. do dnia wyborów.

Uwaga!
Umowa rachunku bankowego mo e zawiera równie klauzul o nieprzyjmowaniu wp&at od osób
fizycznych w wysoko ci przekraczaj cej dozwolony limit (art. 83d ust. 2 Ordynacji wyborczej).
Pe-nomocnik finansowy, który nie wprowadza do umowy rachunku bankowego komitetu
zastrze4e0 okre.lonych w art. 83d ust. 4 Ordynacji nara4a si, na sankcj, karn , o której mowa w
art. 202f ust. 2 Ordynacji wyborczej.
Rachunek bankowy komitetu powinien byK prowadzony w banku lub oddziale banku (takGe
zagranicznego), znajduj@cych siA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga!
Komitet wyborczy nie mo e zatem otworzy
kredytowej (SKOK).

rachunku w spó&dzielczej kasie oszcz dno ciowo-

Rachunek komitetu wyborczego naleGy zlikwidowaK po zbilansowaniu przychodów i wydatków
komitetu, po rozliczeniu rodków wpFaconych z naruszeniem prawa oraz po przekazaniu ewentualnej
nadwyGki na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej).
4. Pozyskiwanie .rodków finansowych przez komitety wyborcze
1) Finansowanie komitetu wyborczego partii politycznej.
Orodki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej mog@ pochodziK wyF@cznie
z Funduszu Wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o partiach politycznych (art. 83c ust. 1 Ordynacji wyborczej). Komitet wyborczy moGe pozyskiwaK
rodki finansowe tylko z przelewów dokonywanych bezpo rednio z rachunku bankowego Funduszu
Wyborczego na rachunek komitetu wyborczego.
Orodki finansowe partii politycznej (zarówno do jej kasy, jak i na rachunek bieG@cy oraz na Fundusz
Wyborczy) mog@ byK przekazywane jedynie przez obywateli polskich, maj@cych staFe miejsce
zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, Ge na rzecz partii politycznych nie
mog@ przekazywaK rodków finansowych takGe obywatele pa%stw Unii Europejskiej niebAd@cy
obywatelami polskimi, którzy na podstawie art. 6a i 7 Ordynacji wyborczej posiadaj@ czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rad gmin i w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), ale
takGe obywatele polscy zamieszkuj@cy na staFe poza jej granicami.
Fundusz Wyborczy partii tworzony jest z wpFat wFasnych partii politycznej oraz z darowizn od osób
fizycznych, spadków i zapisów (art. 36 ust. 1 ustawy o partiach). Suma darowizn pieniAGnych,
pochodz@cych od jednej osoby fizycznej w jednym roku nie moGe przekraczaK 15-krotno ci
minimalnego wynagrodzenia za pracA, a w roku, w którym odbywaj@ wiAcej niG jedne wybory lub
referenda ogólnokrajowe nie moGe przekraczaK 25-krotno ci minimalnego wynagrodzenia za pracA,
obowi@zuj@cego w dniu poprzedzaj@cym wpFatA.

Uwaga!
Minimalne wynagrodzenie za prac od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2010 r.
(M.P. Nr 48, poz. 709), wynosi 1.317 z&.
W zwi@zku z tym, Ge w 2010 r. w Rzeczypospolitej Polskiej przypadaj@ terminy przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorz@dowych, w roku tym kaGda osoba
fizyczna ma prawo wesprzeK Fundusz Wyborczy partii darowizn@ nieprzekraczaj@c@ kwoty 25krotno ci minimalnego wynagrodzenia za pracA tj. kwot@ nie wiAksz@ niG 32.925 zF (25 x 1.317 zF =
32.925 zF).
WpFaty na Fundusz Wyborczy, bez wzglAdu na ich wysoko K, mog@ byK dokonywane jedynie czekiem,
przelewem lub kart@ pFatnicz@ (art. 36a ust. 3 ustawy o partiach).
Uwaga!
Zgodnie z art. 63c ustawy Prawo bankowe - polecenie przelewu stanowi udzielon bankowi dyspozycj
d&u nika obci enia jego rachunku bankowego okre lon kwot i uznania t kwot rachunku
wierzyciela.
Przelew moGe byK dokonany tylko z rachunku darczy%cy na rachunek Funduszu Wyborczego. Za
przelew w rozumieniu wskazanego przepisu Prawa bankowego nie moGe byK uznana wpFata
gotówkowa w kasie banku ani na poczcie.
Ponadto na Fundusz Wyborczy mog@ byK dokonywane wpFaty wFasne partii w formie przelewów z jej
rachunku bieG@cego.
Partia moGe przeznaczyK na finansowanie kampanii wyborczej rodki zgromadzone na rachunkach
bankowych, pochodz@ce ze HródeF wymienionych w art. 24 ustawy o partiach politycznych.
Na rachunek bieG@cy partii mog@ byK dokonywane wpFaty od uprawnionych osób fizycznych, w
wysoko ci nieprzekraczaj@cej w jednym roku 15-krotno ci minimalnego wynagrodzenia za pracA,
obowi@zuj@cego w dniu poprzedzaj@cym wpFatA. W 2010 r. osoba fizyczna moGe wiAc wpFaciK na
rachunek bieG@cy partii kwotA F@czn@ 19.755 zF (15 x 1.317 zF = 19.755 zF). JeGeli jednorazowa wpFata
na rachunek bieG@cy partii nie przekracza 1.317 zF, moGe byK ona dokonana w formie gotówkowej.
Przepisy ustawy o partiach nie zabraniaj@ jednoczesnego dokonywania wpFat przez tA sam@ osobA
fizyczn@ na rachunek bieG@cy danej partii i na jej Fundusz Wyborczy, co oznacza, Ge jedna osoba
fizyczna moGe wpFaciK na rzecz jednej partii politycznej F@czn@ kwotA 52.680 zF. (32.925 zF + 19.755 zF
= 52.680 zF).
2) Finansowanie koalicyjnego komitetu wyborczego.
Orodki finansowe przekazywane koalicyjnemu komitetowi wyborczemu mog@ pochodziK wyF@cznie z
tworzonych na podstawie ustawy o partiach politycznych Funduszy Wyborczych partii politycznych,
wchodz@cych w skFad koalicji (art. 83c ust. 2 Ordynacji wyborczej). Zasady dokonywania wpFat na
Fundusz Wyborczy s@ identyczne jak w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej.
3) Finansowanie komitetu wyborczego organizacji oraz komitetu wyborczego wyborców.
Uwaga!

Komitetowi wyborczemu organizacji oraz komitetowi wyborczemu wyborców mog by przekazywane
rodki finansowe jedynie przez obywateli polskich maj cych miejsce sta&ego zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83c ust. 3 Ordynacji wyborczej). WpFat na rzecz komitetu wyborczego
organizacji oraz komitetu wyborczego wyborców, tak jak na rzecz partii politycznej, nie mog@
dokonywaK wiAc obywatele pa%stw Unii Europejskiej, nie bAd@cy obywatelami polskimi, którzy na
podstawie art. 6a i 7 Ordynacji wyborczej, posiadaj@ czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do
rad gmin i w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), ale takGe obywatele polscy
zamieszkuj@cy na staFe poza jej granicami.
Uwaga!
: czna suma wp&at od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego organizacji albo komitetu
wyborczego wyborców nie mo e przekracza 15-krotno ci minimalnego wynagrodzenia za prac ,
obowi zuj cego w dniu poprzedzaj cym dzie og&oszenia rozporz dzenia o zarz dzeniu wyborów (art.
83d ust. 2 Ordynacji wyborczej), tj. kwoty 19.755 z&. Wp&at na rachunek bankowy komitetu wyborczego
mo na dokonywa jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kart p&atnicz (art. 83d ust. 3
Ordynacji wyborczej).
Niedozwolone s wp-aty gotówkowe w kasie banku, a tak4e na poczcie.
Ponadto na cele zwi@zane z wyborami komitet wyborczy organizacji i komitet wyborczy wyborców
moGe zaci@gaK kredyty bankowe (art. 83c ust. 3 Ordynacji wyborczej). Wysoko K kredytu nie jest
limitowana. Ustawa wprowadza natomiast ograniczenia dotycz@ce porAcze% takiego kredytu.
PorAczycielem kredytu mog@ byK wyF@cznie obywatele polscy maj@cy miejsce staFego zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zobowi@zanie porAczyciela nie moGe byK wyGsze od kwoty 19.755
zF, tj. kwoty stanowi@cej maksymaln@ wysoko K wpFat na rzecz komitetu dokonanych przez jedn@ osobA
fizyczn@.
Uwaga!
Ograniczenie wysoko ci kwoty por czenia dotyczy zarówno osób wchodz cych w sk&ad komitetu
wyborczego, jak i osób spoza komitetu, w tym osób b d cych kandydatami na radnych oraz na wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast).
PorAczenie kredytu jest niezbywalne, co oznacza, Ge zobowi@zanie z tego tytuFu nie moGe zostaK zbyte
na rzecz osób fizycznych oraz innych podmiotów, w tym równieG stowarzysze% i organizacji
spoFecznych, które utworzyFy komitet wyborczy.
5. Zakazy i ograniczenia w pozyskiwaniu .rodków finansowych przez komitety wyborcze
Przepisy Ordynacji wyborczej wprowadzaj@ nastApuj@ce zakazy i ograniczenia w finansowaniu
komitetów wyborczych.
1) Komitety wyborcze mog@ pozyskiwaK rodki finansowe jedynie na cele zwi@zane z wyborami (art.
83 ust. 1 Ordynacji wyborczej).
2) Pozyskiwanie rodków finansowych jest dozwolone dopiero od dnia wydania przez wFa ciwy organ
wyborczy postanowienia o przyjAciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 83 ust. 2
pkt 1 Ordynacji wyborczej).
Uwaga!

W praktyce, w zwi zku z obowi zkiem gromadzenia rodków finansowych komitetu na rachunku
bankowym, pozyskiwanie rodków finansowych jest mo liwe dopiero od dnia otwarcia rachunku
bankowego komitetu.
3) Zabronione jest pozyskiwanie rodków po dniu wyborów (art. 83 ust. 2 pkt. 2 Ordynacji wyborczej).
Uwaga!
Jako dat dokonania wp&aty na rachunek bankowy przyjmuje si dat wystawienia polecenia przelewu,
a nie dat uznania przez bank wp&ywu rodków na rachunek bankowy.
Po dniu wyborów dopuszczalne jest jedynie przekazywanie przez podmioty, które utworzyFy komitet
wyborczy rodków na opFaty bankowe za prowadzenie i likwidacjA rachunku. W sytuacji, gdy pozostaj@
nieuregulowane zobowi@zania finansowe komitetu, na zaspokojenie których nie wystarczaFo rodków
finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym komitetu, powinny byK one pokryte w trybie art.
64k Ordynacji wyborczej, bez po rednictwa rachunku komitetu wyborczego.
4) Komitetom wyborczym nie wolno przyjmowaK warto ci niepieniAGnych (np. darowizn rzeczowych,
nieodpFatnych usFug), z wyj@tkiem nieodpFatnych usFug polegaj@cych na rozpowszechnianiu plakatów i
ulotek wyborczych przez osoby fizyczne (art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej).
5) Zabronione jest przekazywanie rodków finansowych i warto ci niepieniAGnych przez jeden komitet
wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego (art. 83b ust. 1 Ordynacji wyborczej).
6) Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet wyborczy zbiórek publicznych (art. 83b ust. 2
Ordynacji wyborczej). Zakaz ten odnosi siA równieG do partii politycznych (art. 24 ust. 6 ustawy o
partiach).
Uwaga!
Wykluczone jest przekazywanie komitetowi wyborczemu rodków finansowych przez:
•

podmioty inne ni partie polityczne - komitetom partyjnym i koalicyjnym,

•

podmioty nieb d ce osobami fizycznymi (np. spó&ki prawa handlowego, stowarzyszenia - w tym
tak e te, które utworzy&y komitet wyborczy, pa stwowe i samorz dowe jednostki organizacyjne,
fundacje, partie polityczne itd.) - komitetom wyborczym organizacji i komitetom wyborczym
wyborców.

W przypadku stwierdzenia wpFywu na rachunek komitetu wpFaty pochodz@cej z nieuprawnionego
HródFa lub dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy, komitet wyborczy powinien odmówiK przyjAcia
darowizny. Odmow@ jej przyjAcia jest niezwFoczne zwrócenie darczy%cy tych rodków i niewliczanie
ich do przychodów komitetu. Zgodnie z art. 84d ust. 2 Ordynacji wyborczej, termin zwrotu rodków nie
powinien przekraczaK 30 dni od daty wpFywu tych rodków na rachunek komitetu.
Uwaga!
=rodki pozyskane z naruszeniem przepisów Ordynacji wyborczej, których komitet nie zwróci& darczy cy
w nieprzekraczalnym 30-dniowym terminie powinny zosta zaksi gowane na odr bnym subkoncie
wp&ywów nieprawid&owych, z przeznaczeniem ich na rzecz Skarbu Pa stwa. =rodki zgromadzone na tym
rachunku nie mog by wykorzystywane dla celów wyborczych. Wraz z ewentualnymi odsetkami,
podlegaj one przepadkowi na rzecz Skarbu Pa stwa.
6. Zasady wydatkowania .rodków i ich dokumentowania

1) Komitety wyborcze mog@ wydatkowaK na kampaniA wyborcz@ wyF@cznie kwoty ograniczone
limitami wydatków (art. 83e ust. 1 Ordynacji wyborczej). Limit wydatków ustala siA oddzielnie dla
kaGdego komitetu wyborczego poprzez zsumowanie kwot obliczonych wedFug zasad, okre lonych w
art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej oraz w art. 24 ust. 5 ustawy o bezpo rednim wyborze wójta. W
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw limit wydatków oblicza siA mnoG@c
kwotA przypadaj@c@ na jeden mandat radnego przez liczbA mandatów przypadaj@cych na okrAg lub
okrAgi, w których komitet wyborczy zarejestrowaF kandydatów (bez wzglAdu na liczbA zgFoszonych
kandydatów). Kwota przypadaj@ca na jeden mandat radnego wynosi:
•

w wyborach do rady gminy w gminach do 20 tys. mieszka%ców - 750 zF,

•

w wyborach do rady gminy w gminach powyGej 20 tys. mieszka%ców oraz w wyborach do rad
dzielnic miasta stoFecznego Warszawy - 1.000 zF,

•

w wyborach do rady powiatu - 2.000 zF,

•

w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu - 3.000 zF,

•

w wyborach do sejmiku województwa - 5.000 zF.

Limit wydatków, zwi@zanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do
500 tys. mieszka%ców ustala siA, mnoG@c liczbA mieszka%ców danej gminy przez kwotA 50 groszy, a w
gminach powyGej 500 tys. mieszka%ców, mnoG@c pierwsze 500 tys. przez kwotA 50 groszy, a nadwyGkA
ponad 500 tys. przez kwotA 25 groszy.
Uwaga!
Informacj o liczbie mieszka ców w poszczególnych gminach ustala komisarz wyborczy wed&ug stanu
na koniec roku poprzedzaj cego rok, w którym wybory s przeprowadzane i podaje do publicznej
wiadomo ci w formie komunikatu przez wywieszenie w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, w terminie 7 dni od dnia og&oszenia rozporz dzenia o zarz dzeniu wyborów.
Dla komitetu wyborczego zgFaszaj@cego kandydatów na wójtów, a wiAc w równieG kandydatów na
radnych, obliczone w powyGszy sposób limity sumowane s@ w jeden F@czny limit wydatków, który
dotyczy caFo ci wydatków komitetu wyborczego. Komitet wyborczy, w ramach posiadanego
zsumowanego limitu wydatków moGe wydatkowaK rodki na kampaniA wyborcz@ w danej jednostce
samorz@du terytorialnego i w danym okrAgu niezaleGnie od kwot przypadaj@cych na jeden mandat oraz
limitów wydatków na kampaniA wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
Uwaga!
Nale y podkre li , e limitem obj te s tylko wydatki komitetu wyborczego, natomiast przychody
komitetu nie s limitowane, w zwi zku z czym zgromadzenie na rachunku bankowym komitetu kwoty
wy szej od przys&uguj cego limitu wydatków nie stanowi uchybienia.
2) Komitet wyborczy moGe wydatkowaK rodki finansowe jedynie na cele zwi@zane z wyborami (art. 83
ust. 1 Ordynacji wyborczej). Do wydatków komitetu wyborczego nie mog@ byK zaliczone rodki
przekazane na cele charytatywne oraz inne cele spoFecznie uGyteczne, nawet je li byFy ponoszone w
okresie kampanii wyborczej w ramach promocji komitetu lub poszczególnych kandydatów. Tego typu
wydatki stanowi@ naruszenie przepisów ustawy.
3) Wydatkowanie rodków jest dozwolone w tym samym pocz@tkowym terminie, co ich pozyskiwanie,
tj. od dnia wydania przez wFa ciwy organ wyborczy postanowienia o przyjAciu zawiadomienia o
utworzeniu komitetu wyborczego (art. 83 ust. 4 pkt. 1 Ordynacji wyborczej).

Uwaga!
W praktyce wydatkowanie rodków jest mo liwie jednak dopiero od dnia wp&yni cia na rachunek
bankowy komitetu pierwszej wp&aty.
4) Zabronione jest wydatkowanie rodków przez komitet wyborczy po dniu zFoGenia sprawozdania
finansowego o przychodach, wydatkach i zobowi@zaniach finansowych komitetu (art. 83 ust. 4 pkt. 2
Ordynacji wyborczej).
5) Komitety wyborcze prowadz@ rachunkowo K na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 wrze nia
1994 r. o rachunkowo ci (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póHn. zm.) oraz rozporz@dzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegóFowych zasad rachunkowo ci dla niektórych
jednostek niebAd@cych spóFkami handlowymi, nieprowadz@cych dziaFalno ci gospodarczej - Dz.U. Nr
137, poz. 1539 z póHn. zm.) - art. 83g ustawy.
Dokumentami dotycz cymi kosztów i wydatków s :
•

rachunki,

•

faktury,

•

umowy,

•

pokwitowania odbioru gotówki do rozliczenia (KW),

•

inne dokumenty wystawione na komitet wyborczy.

Uwaga!
Dokumenty finansowo-ksi gowe wystawione na nazwisko osoby fizycznej (np. na nazwisko kandydata)
nie s dowodami kosztów komitetu wyborczego.
Do wydatków lub kosztów komitetów wyborczych zalicza si,:
•

koszty zuGycia materiaFów i energii,

•

koszty usFug obcych, w tym opFaty za korzystanie ze rodków masowego przekazu i wykonanie
materiaFów wyborczych,

•

koszty spotka% i podróGy wyborczych,

•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze%,

•

spFatA zaci@gniAtych kredytów bankowych,

•

pozostaFe wydatki pieniAGne.

Komitet wyborczy powinien odrAbnie ewidencjonowaK zobowi@zania finansowe, obejmuj@ce
równowarto K niespFaconych kredytów bankowych oraz nieopFaconych rachunków i faktur
wystawionych z tytuFu dostaw i usFug na rzecz komitetu.

Dowody ksiAgowe dotycz@ce wydatków (kosztów) powinny speFniaK warunki okre lone w ustawie o
rachunkowo ci, a w szczególno ci musz@ byK zatwierdzone przez osobA odpowiadaj@c@ za gospodarkA
finansow@ komitetu.
Ewidencja wydatków i zobowi@za% finansowych komitetu wyborczego powinna byK prowadzona w
sposób zapewniaj@cy uzyskanie informacji niezbAdnych do prawidFowego sporz@dzenia sprawozdania
finansowego.
7. Sprawozdanie finansowe
Finansowanie kampanii wyborczej do organów samorz du terytorialnego jest jawne (art. 84 ust. 1
Ordynacji wyborczej).
PeFnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowi@zek sporz@dzenia i przedFoGenia organowi
wyborczemu, który dokonaF jego rejestracji, sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowi@zaniach
finansowych komitetu, w terminie 3 miesiAcy od dnia wyborów.
Uwaga!
Termin na przed&o enie w&a ciwemu organowi sprawozda finansowych up&ywa wi c:
•

dla komitetów, których kandydaci nie bior udzia&u w ponownym g&osowaniu - 21 lutego 2011
r.,

•

dla komitetów, których kandydaci uczestnicz w ponownym g&osowaniu - 7 marca 2011 r.

Obowi zek sprawozdawczy dotyczy równie komitetów, które uleg&y rozwi zaniu przed dniem wyborów.
Sprawozdanie finansowe s one zobowi zane z&o y w&a ciwemu organowi w terminie 14 dni od dnia
z&o enia zawiadomienia o swoim rozwi zaniu.
PeFnomocnik finansowy odpowiada za prawdziwo K danych, zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie jest dokumentem zbiorczym, sumuj@cym pozyskane rodki i poniesione wydatki
komitetu wyborczego oraz ewentualne zobowi@zania, które nie zostaFy uregulowane do dnia zFoGenia
sprawozdania.
Uwaga!
Przepisy Ordynacji wyborczej nie dopuszczaj mo liwo ci sk&adania sprawozda cz stkowych
sporz dzanych w strukturach terenowych przez osoby dzia&aj ce z upowa nienia pe&nomocnika
finansowego.
Komitet wyborczy uczestnicz@cy jedynie w wyborach do rady gminy w gminie licz@cej do 20 tys.
mieszka%ców sporz@dza sprawozdanie finansowe wedFug wzoru okre lonego w zaF. nr 1 do
rozporz@dzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozda%
finansowych o przychodach, wydatkach i zobowi@zaniach finansowych komitetów wyborczych
uczestnicz@cych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 134, poz.
1127 ze zm.).
PozostaFe komitety wyborcze uczestnicz@ce jedynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw sporz@dzaj@ sprawozdanie finansowe wedFug zaF@cznika nr 2 do powyGszego
rozporz@dzenia.
Komitety wyborcze, które zarejestrowaFy kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
sporz@dzaj@ F@czne sprawozdanie z wyborów samorz@dowych wedFug wzoru okre lonego w zaF@czniku

nr 2 do rozporz@dzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozda%
finansowych komitetów wyborczych o HródFach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na
cele wyborcze, zwi@zane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz.
1128 ze zm.).
Uwaga!
Wskazane wzory sprawozda , stanowi ce za& czniki do powy szych rozporz dze Ministra Finansów
najprawdopodobniej ulegn zmianie przed wyborami, o czym informacja zostanie niezw&ocznie
zamieszczona na stronie www.pkw.gov.pl.
Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez organ wyborczy
postanowienia o przyjAciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, do dnia przedstawienia
sprawozdania finansowego Pa%stwowej Komisji Wyborczej albo komisarzowi wyborczemu.
W sprawozdaniu finansowym naleGy podaK nazwA banku i numer rachunku komitetu wyborczego,
przychody/wpFywy na ten rachunek w okresie rozliczeniowym, ze wskazaniem HródFa z jakiego
pochodz@ rodki pieniAGne oraz wydatki wedFug podanej we wzorze specyfikacji.
W odniesieniu do niektórych pozycji czA ci II sprawozdania, zatytuFowanej „Informacje szczegóFowe",
takich jak:
•

wpFaty od osób fizycznych,

•

kredyty bankowe i wierzytelno ci,

•

wykazy funduszy wyborczych,

•

pozostaFe do spFacenia zobowi@zania finansowe,

•

naleGy zaF@czyK imienne wykazy sporz@dzone wedFug obja nienia podanego pod tabel@.

Do sprawozdania kaGdego komitetu wyborczego zaF@cza siA dokumenty HródFowe.
Uwaga!
Ze wzgl du na charakter dowodowy, powinny by przed&o one oryginalne ich egzemplarze. W
szczególno ci odnosi si to do faktur, rachunków i innych dokumentów dotycz cych kosztów i
wydatków, chyba e nie zosta&y one zap&acone do dnia przed&o enia sprawozdania. W tym wypadku
powinna by za& czona uwierzytelniona kserokopia tych dokumentów.
W.ród dokumentów sk-adanych wraz ze sprawozdaniem nale4y za- czy/ histori, rachunku
bankowego komitetu wyborczego, gdy4 dokument ten jest niezb,dny do weryfikacji podanych w
sprawozdaniu danych. Zbiorcze zestawienie sporz@dzane przez bank powinno obejmowaK wszystkie
operacje dokonane na rachunku od jego otworzenia do zamkniAcia.
Zgodnie z art. 84 ust. 6 Ordynacji wyborczej, sprawozdania finansowe komitetów przedFoGone
Pa%stwowej Komisji Wyborczej podlegaj@ publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a
sprawozdania finansowe przedFoGone komisarzowi wyborczemu udostApniane s@ przez niego na
wniosek zainteresowanych podmiotów. NaleGy zatem zwróciK szczególn@ uwagA na staranno K i
czytelno K zapisów w druku sprawozdania oraz wypeFnienie wszystkich jego pozycji.
Uwaga!

Wykazy obejmuj ce dane osobowe nie s publikowane, dlatego te powinny by sporz dzone w formie
odr bnego za& cznika z oznaczeniem, do którego punktu sprawozdania si odnosz .
W wypadku stwierdzenia uchybie% w wypeFnieniu druku sprawozdania b@dH nieczytelno ci jego
zapisów Pa%stwowa Komisja Wyborcza wezwie peFnomocnika finansowego komitetu, w trybie art. 84a
ust. 2 Ordynacji wyborczej, do przedFoGenia poprawionej wersji sprawozdania.
Uwaga!
Pe&nomocnikowi finansowemu komitetu wyborczego przedk&adaj cemu sprawozdanie komisarzowi
wyborczemu, w sytuacji, gdy komitet nie pozyskiwa& i nie wydatkowa& rodków, przys&uguje prawo
z&o enia stosownego o wiadczenia zast puj cego sprawozdanie finansowe.
8. Nadwy4ka pozyskanych .rodków nad poniesionymi wydatkami
W wyniku rozliczenia kampanii wyborczej komitet wyborczy ustala wstApnie, czy uzyskaF nadwyGkA
pozyskanych rodków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami. Ostateczna wysoko K
nadwyGki, zgodnie z art. 83f ust. 4 Ordynacji wyborczej, zostanie ustalona po wydaniu przez wFa ciwy
organ wyborczy ostatecznego postanowienia o przyjAciu b@dH odrzuceniu sprawozdania finansowego, z
uwzglAdnieniem zobowi@za% maj@tkowych, o których mowa w art. 64k ust. 2 Ordynacji wyborczej.
W przypadku komitetu wyborczego partii politycznej nadwyGkA przekazuje siA na Fundusz Wyborczy
tej partii (art. 83f ust. 1 Ordynacji wyborczej).
Dla rozliczenia nadwyGki miAdzy partiami politycznymi tworz@cymi koalicyjny komitet wyborczy
istotne jest, czy w umowie koalicyjnej ustalono proporcje, w jakich ewentualna nadwyGka pozyskanych
rodków nad poniesionymi wydatkami zostanie podzielona miAdzy te partie. JeGeli proporcje te zostaFy
zapisane w umowie, nadwyGkA naleGy przekazaK na Fundusze Wyborcze partii, wchodz@cych w skFad
koalicji, zgodnie z tymi zapisami. W razie braku stosownych postanowie% w umowie koalicyjnej,
rodki przekazuje siA na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 Ordynacji wyborczej). InformacjA
o przekazaniu na rzecz instytucji charytatywnej nadwyGki przekraczaj@cej kwotA 1.000 zF peFnomocnik
finansowy podaje do wiadomo ci publicznej w dzienniku o zasiAgu ogólnokrajowym w terminie 7 dni
od dnia jej przekazania.
Komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców nadwyGkA pozyskanych rodków
przekazuje na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 3 Ordynacji wyborczej). InformacjA o
przekazaniu nadwyGki przekraczaj@cej kwotA 1.000 zF peFnomocnik finansowy podaje do wiadomo ci
publicznej, w terminie 7 dni od dnia jej przekazania, w:
•

dzienniku o zasiAgu wojewódzkim - jeGeli przedkFada sprawozdanie finansowe komisarzowi
wyborczemu),

•

w dzienniku o zasiAgu ogólnokrajowym - jeGeli przedkFada sprawozdanie finansowe
Pa%stwowej Komisji Wyborczej.

Uwaga!
Za instytucj charytatywn mo na uzna tak , której podstawowym celem jest prowadzenie dzia&alno ci
charytatywnej i której dzia&alno gospodarcza, je li tak prowadzi, ma charakter dodatkowy i s&u y
przede wszystkim realizacji podstawowego celu. Warunkiem uznania instytucji za charytatywn jest
równie prowadzenie dzia&alno ci na rzecz ogó&u spo&eczno ci lub na rzecz okre lonej grupy,
nieb d cej jednak grup cz&onków danej organizacji (instytucji). Nie mog zatem by uznane za
instytucje charytatywne np. zwi zki zawodowe lub organizacje (stowarzyszenia) powo&ane wy& cznie

dla ochrony interesów swych cz&onków, partie polityczne, samorz dy zawodowe itp., cho by poza
realizacj swoich zasadniczych celów statutowych podejmowa&y si dzia&alno ci charytatywnej.
Przekazanie nadwyGki nastApuje w terminie 14 dni od dnia:
•

dorAczenia postanowienia o przyjAciu sprawozdania finansowego, albo

•

bezskutecznego upFywu terminu do wniesienia odwoFania, o którym mowa w art. 84a ust. 5 lub
skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6 Ordynacji wyborczej, albo

•

uprawomocnienia siA orzeczenia wydanego przez s@d - w wypadku zFoGenia odwoFania, o
którym mowa w art. 84a ust. 5, lub skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6 Ordynacji wyborczej,
albo

•

uprawomocnienia siA wydanego przez s@d orzeczenia w sprawie przepadku na rzecz Skarbu
Pa%stwa korzy ci maj@tkowych przyjAtych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów
ustawy - w wypadku, o którym mowa w art. 84d ust. 4 Ordynacji wyborczej.

O przekazaniu nadwyGki na rzecz instytucji charytatywnej, niezaleGnie od jej wysoko ci, peFnomocnik
finansowy informuje organ wyborczy, któremu przedFoGyF sprawozdanie finansowe.
9. Finansowanie kampanii wyborczej w okresie mi,dzy pierwszym a ponownym g-osowaniem w
wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
Uwaga!
Kampani wyborcz przed ponownym g&osowaniem w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) mog prowadzi wy& cznie te komitety wyborcze, których kandydaci uczestnicz w tym
g&osowaniu.
Komitety wyborcze, których kandydaci nie uczestnicz@ w ponownym gFosowaniu nie mog@ pozyskiwaK
rodków finansowych po dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, tj. po 21
listopada 2010 r. Komitety te nie mog@ takGe po tym dniu zaci@gaK nowych zobowi@za%. Do dnia
przedFoGenia sprawozdania wyborczego maj@ one jedynie prawo, pokrywaK zaci@gniAte wcze niej
zobowi@zania oraz wydatkowaK rodki na cele zwi@zane z zako%czeniem dziaFalno ci komitetu i
sporz@dzeniem sprawozdania.
Uwaga!
Komitety wyborcze, których kandydaci uczestnicz w ponownym g&osowaniu, mog podj ponownie
pozyskiwanie rodków finansowych dopiero z dniem podania do publicznej wiadomo ci informacji o
konieczno ci przeprowadzenia tego ponownego.
Termin przekazywania rodków finansowych na rachunek bankowy tych komitetów wyborczych
upFywa w dniu 5 grudnia 2010 r.
Limit wpFat od jednej osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego, którego kandydaci na
wójtów uczestnicz@ w gFosowaniu ponownym, tak jak limit wydatków tego komitetu, nie ulegaj@
zwiAkszeniu w zwi@zku z udziaFem tych kandydatów w gFosowaniu ponownym.
Przewodnicz@cy Pa%stwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

