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1. Podmiot zgłaszający: (osoba do kontaktu)  

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska  (Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski) 

biuro@siecobywatelska.pl; 22 844 73 55  + 254 osoby podpisane w piśmie przewodnim. 

2. Oznaczenie  ustawy 

Kodeks wyborczy 

3. Obowiązujące rozwiązanie - ze wskazaniem przepisu (jeśli  istnieje) 

Art. 140  

§ 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry: 

1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie 

istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, 

oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty; 

2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia 

postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości 

zamieszkania takiej osoby. 

§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie 

internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w 

terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty. 

§ 3. Rejestry, o których mowa w § 1, powinny być umieszczone na stronie internetowej 

komitetu co najmniej do dnia: 

1) podania sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej 

wiadomości albo 

2) przedłożenia sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia wzory rejestrów, o których mowa w § 1, sposób ich 

prowadzenia, a także sposób ich przekazania organom wyborczym, w szczególności: 

1) zakres danych zawartych w rejestrach, 

2) metody aktualizacji rejestrów, 

3) sposób prezentacji informacji zawartych w rejestrach na stronie internetowej komitetu 

- mając na względzie przejrzystość i czytelność danych zawartych w rejestrach. 

§ 5. Obowiązek o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają 

kandydata lub kandydatów wyłącznie do rady gminy lub rady powiatu 

4. Proponowane rozwiązanie 

Art. 140  

§ 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry: 
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1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne 

warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i 

inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty; 

2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia 

postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości 

zamieszkania takiej osoby; 

3) wydatków zawierający datę zapłaty, kwotę, numer dokumentu stanowiącego podstawę zapłaty 

oraz podmiot go wystawiający.  

§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie 

internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w 

terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty. 

§ 3. Rejestry, o których mowa w § 1, powinny być umieszczone na stronie internetowej komitetu co 

najmniej do dnia: 

1) podania sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej 

wiadomości albo 

2) przedłożenia sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia wzory rejestrów, o których mowa w § 1, sposób ich 

prowadzenia, a także sposób ich przekazania organom wyborczym, w szczególności: 

1) zakres danych zawartych w rejestrach, 

2) metody aktualizacji rejestrów, 

3) sposób prezentacji informacji zawartych w rejestrach na stronie internetowej komitetu 

- mając na względzie przejrzystość i czytelność danych zawartych w rejestrach. 

5. Uzasadnienie 

Nadzór nad finansami komitetów wyborczych, jest tak samo istotny jak nadzór nad finansami partii 

politycznych. Umieszczanie informacji na stronach komitetów, to prewencja pokusy uzależniania 

kandydatów przez osoby pragnące przeprowadzić korzystne dla siebie przedsięwzięcia już po 

wyborach. Pomimo nałożonych limitów wpłat na kampanię wyborczą i zakazów, bywa że wpłaty 

dokonywane są przez „pośredników”.  

Kontrola państwowa jest w stanie sprawdzić czy nie przekroczono limitów wpłat, zadbano o terminy 

itp. Kontrola społeczna, która ma miejsce w przypadku jawności, może sygnalizować podejrzenia,  

a czasem po prostu ludzie zaczynają rozmawiać o kwestiach niekoniecznie uregulowanych prawem,  

a jednak budzących wątpliwości co do ich prawidłowości. Z czasem mogą być one regulowane 

prawnie, czasem dyskusje i wątpliwości są sygnałem braku akceptacji społecznej dla różnych zjawisk i 

przyczyniają się do zmiany kultury politycznej. 


