INSTRUKCJA DOKONYWANIA WPŁAT NA KONTO BANKOWE
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

1) dane adresowe Komitetu:
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Rynek 20/1
56-400 Oleśnica
NIP 9112032085
REGON: 384142640
2) Nr rachunku bankowego Komitetu:
Santander Bank Polska S.A. 46 1090 2398 0000 0001 4321 9545

Zasady postępowania w sprawach finansowania Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja
Bezpartyjni i Samorządowcy:

Wpłaty na rzecz Komitetu Wyborczego
1) Pełnomocnik finansowy KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy kontroluje wpłaty
na rzecz Komitetu (kto dokonuje wpłaty oraz jaka jest wysokość wpłaty)
2) Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie
przelewem z konta osobistego, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.
Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach
pocztowych!
3) Środki finansowe mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających
miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4) Wpłaty bezwzględnie nie mogą być dokonywane z rachunków prowadzonych w ramach
osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub
jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub
działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności
wolnych zawodów)
5) Zabrania się wpłat z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków

6) Środki wpłacane na rzecz finansowania KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy nie
mogą pochodzić z działalności przestępczej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
7) Wpłaty muszą być oznaczone danymi wpłacającego :
Imię i nazwisko, oraz dokładny adres
W przelewie należy bezwzględnie wpisać wszystkie wymagane dane!
8) Tytuł wpłaty - bezwzględnie musi zawierać dane czego wpłata dotyczy, tj.:
Województwo lub okręg na który dokonywana jest wpłata, jakich wyborów dotyczy
(sejm lub senat), nazwisko kandydata, którego dotyczy wpłata
Np. Województwo Mazowieckie, Sejm, Kowalski Jan
9) Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców
nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu
poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 134 § 2
Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 33 750,00 zł.
10) Kandydat na posła lub senatora może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego wyborców
sumę nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 134 § 3
Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 101 250,00 zł.

Wydatkowanie środków finansowych przez KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
1) Wszystkie wydatki akceptuje pełnomocnik finansowy. Podejmowanie jakichkolwiek
działań bez jego zgody jest sprzeczne z prawem
2) Dokumentami dotyczącymi kosztów i wydatków są:
- rachunki,
- faktury,
- umowy/zamówienia,
- inne dokumenty wystawione na komitet wyborczy

3) Rodzaj wydatku i jego wysokość, po ich zaakceptowaniu przez pełnomocnika
finansowego muszą być bezwzględnie przestrzegane
Nie można zaciągać zobowiązań bez zgody pełnomocnika finansowego i bez pokrycia
finansowego na zaciągane zobowiązanie
4) Wszystkie faktury, rachunki dotyczące wydatków na kampanię wyborczą będą
płacone przelewem z konta KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
5) Faktury muszą dotrzeć do pełnomocnika finansowego niezwłocznie, najpóźniej do
dnia 7 października 2019 roku
6) Maksymalna data wystawienia dowodu w tym faktury, rachunku może nastąpić do
dnia zamknięcia kampanii tj. 12.10.2019 roku
Wszystkie faktury, dostarczone po tym dniu, nie będą przyjęte przez pełnomocnika
finansowego! W związku z powyższym, osoba, która realizowała wydatek bez wiedzy i zgody
pełnomocnika finansowego, będzie narażona na sankcje, wynikające z Kodeksu wyborczego.
7) Każda faktura musi być poprzedzona najpierw zamówieniem bądź umową.
Do każdego rodzaju zamówienia i umowy wystawiana jest faktura lub rachunek zgodnie z
Ordynacją Podatkową.
8) Kodeks wyborczy wprowadza zakaz wydatkowania środków finansowych komitetu
wyborczego na cele nie związane z wyborami, a więc wyklucza wydatkowanie tych
środków również na cele charytatywne i inne cele społecznie użyteczne, nawet jeżeli
były ponoszone w okresie kampanii wyborczej w ramach promocji komitetu
wyborczego lub poszczególnych kandydatów. Tego typu wydatki stanowią naruszenie
przepisów ustawy.
Wydatkowanie środków z naruszeniem wymienionych wyżej terminów lub przeznaczanie ich
na cele nie związane z wyborami stanowi przestępstwo. Zabronione jest wydatkowanie
środków przez komitet wyborczy po dniu złożenia sprawozdania finansowego o
przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu
9) Wymagania dotyczące faktur/rachunków:
Każda faktura powinna być stosownie opisana z informacja jakiego kandydata lub
kandydatów dotyczy

Bardzo ważne jest, aby rachunek lub faktura były wystawione prawidłowo!
Na każdej fakturze ręcznie na odwrocie piszemy nazwisko i imię kandydata lub kandydatów,
województwo, gdzie kandydat startuje, numer okręgu (np. 1), itp.
Ponadto opisujemy:
informację, którego kandydata zakup materiału lub usługi dotyczy, np.
- druk ulotek wyborczych dla kandydata Jana Kowalskiego – 750 zł
- druk ulotek wyborczych dla kandydata Andrzeja Nowaka – 950 zł
Opis kogo dotyczy faktura może być również przysłany drogą mailową na adres
Pełnomocnika Finansowego Komitetu.
Wszystkie wydatki związane z kampanią wyborczą będą opłacone przez pełnomocnika
finansowego z rachunku głównego ( art. 134 § 1 Kodeksu Wyborczego)

10) Dokumenty finansowo- księgowe muszą być wystawione na:
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Rynek 20/1
56-400 Oleśnica
NIP 9112032085
11) Dodatkowe informacje
Dokumenty wystawione np. na nazwisko kandydata nie będą dowodami kosztów
komitetu wyborczego. Niedopuszczalne jest pokrywanie kosztów ze środków innych
podmiotów (np. kandydatów) a następnie zwracanie im przez komitet wydatkowanych
środków (art. 126 Kodeksu Wyborczego).
12) Limity:
Limit wydatków dla komitetu wyborczego, który zgłosił jednocześnie kandydatów do
Sejmu i do Senatu oblicza się poprzez zsumowanie limitów ustalonych dla wyborów do
każdego z tych organów. Limit wydatków w wyborach do Sejmu RP oblicza się na
podstawie art. 199 § 1 Kodeksu wyborczego poprzez pomnożenie liczby wyborców w
kraju ujętych w rejestrach wyborców (29 968 050) przez kwotę 0,87 zł oraz przez łączną
liczbę posłów wybieranych we wszystkich okręgach wyborczych, w których komitet
zarejestrował listy kandydatów, a następnie podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę

460. Limit wydatków w wyborach do Senatu RP oblicza się na podstawie art. 259 § 1
Kodeksu wyborczego poprzez pomnożenie liczby wyborców w kraju ujętych w rejestrach
wyborców (29 968 050) przez kwotę 0,19 zł oraz przez liczbę okręgów wyborczych, w
których komitet zarejestrował kandydatów na senatorów, a następnie podzielenie
otrzymanego wyniku przez liczbę 100. Wydatki komitetu wyborczego są ograniczone
łącznym limitem, w ramach którego komitet decyduje o wysokości wydatków na
kampanię na rzecz poszczególnych kandydatów i list kandydatów.
Limitem wydatków objęte są tylko wydatki komitetu wyborczego, natomiast przychody
komitetu nie są limitowane, w związku z czym zgromadzenie na rachunku bankowym
komitetu kwoty wyższej od przysługującego limitu wydatków nie stanowi uchybienia.

Załącznikiem do niniejszej instrukcji, który bezwzględnie należy przestrzegać są:
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii
wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r. (Pismo Państwowej Komisji Wyborczej nr ZKF-621-6/19, z
dnia 05 sierpnia 2019 roku) dostępne na stronie:
https://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty

