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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 sierpnia 2002 r.

w sprawie zasad rachunkowoÊci komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 83g ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasady rachunkowoÊci komitetów wyborczych;

2) uproszczone zasady rachunkowoÊci dla komitetów
wyborczych utworzonych jedynie w celu zg∏osze-
nia kandydatów na radnych do rady gminy w gmi-
nie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców;

3) zasady dokumentowania i ewidencji przychodów,
wydatków i zobowiàzaƒ finansowych komitetów
wyborczych.

§ 2. 1. Komitety wyborcze prowadzà rachunko-
woÊç, stosujàc odpowiednie przepisy ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694) oraz przepisy niniejszego rozporzàdze-
nia, z uwzgl´dnieniem ust. 2.

2. Komitety wyborcze utworzone jedynie w celu
zg∏oszenia kandydatów na radnych do rady gminy
w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców mogà pro-
wadziç ewidencj´ uproszczonà. 

§ 3. 1. Ewidencja uproszczona, o której mowa w § 2
ust. 2, powinna zawieraç co najmniej nast´pujàce da-
ne: 

1) liczb´ porzàdkowà;

2) okreÊlenie rodzaju dowodu ksi´gowego, daty, nu-
meru i nazwy jego wystawcy;



3) opis operacji dokumentowanej dowodem ksi´go-
wym;

4) rachunek bankowy (przychody/rozchody);

5) darowizny niepieni´˝ne (otrzymane/wykorzysta-
ne);

6) wartoÊç otrzymanych dostaw i us∏ug lub kredytów
(zobowiàzaƒ);

7) rozrachunki z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz kredytów
(zap∏ata/sp∏ata);

8) pozosta∏e wydatki/koszty.

2. Ewidencja uproszczona wp∏ywów (przychodów)
oraz wydatków (kosztów) i zobowiàzaƒ finansowych
powinna byç prowadzona rzetelnie, bezb∏´dnie,
sprawdzalnie i bie˝àco w sposób czytelny i trwa∏y, na
podstawie prawid∏owych i rzetelnych dowodów ksi´-
gowych.

§ 4. 1. Komitety wyborcze prowadzà ksi´gi rachun-
kowe lub ewidencj´ uproszczonà w sposób zapewnia-
jàcy jasne, rzetelne i prawid∏owe sporzàdzenie spra-
wozdania finansowego. 

2. Komitety wyborcze sporzàdzajà sprawozdania
finansowe dotyczàce finansowania kampanii wybor-
czej wed∏ug wzorów okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.

§ 5. 1. Okresem rozliczeniowym komitetów wybor-
czych, z zastrze˝eniem ust. 2, jest okres od dnia wyda-
nia przez w∏aÊciwy organ postanowienia o przyj´ciu
zawiadomienia o utworzeniu komitetu do dnia z∏o˝enia
sprawozdania finansowego.

2. Okresem rozliczeniowym komitetów wybor-
czych utworzonych jedynie w celu zg∏oszenia kandyda-
tów na radnych do rady gminy w gminie liczàcej do
20 000 mieszkaƒców jest okres od dnia utworzenia ko-
mitetu do dnia z∏o˝enia sprawozdania finansowego.

§ 6. Na przychody lub wp∏ywy komitetów wybor-
czych uzyskane zgodnie z przepisami Ordynacji wybor-
czej sk∏adajà si´:

1) Êrodki pieni´˝ne przekazywane komitetom wybor-
czym gromadzone na rachunku bankowym, w tym
pochodzàce od osób fizycznych oraz z odsetek od
Êrodków na rachunkach bankowych, kredytów lub
funduszy wyborczych;

2) wartoÊç pozyskanych darowizn niepieni´˝nych
i us∏ug Êwiadczonych nieodp∏atnie na rzecz komi-
tetu.

§ 7. 1. Na koszty lub wydatki komitetów wybor-
czych poniesione zgodnie z przepisami Ordynacji wy-
borczej sk∏adajà si´:

1) koszty zu˝ycia materia∏ów i energii; 

2) koszty us∏ug obcych, w tym op∏aty za korzystanie
ze Êrodków masowego przekazu, wykonanie mate-

ria∏ów wyborczych, koszty spotkaƒ wyborczych
i podró˝y;

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeƒ;

4) wartoÊç darowizn niepieni´˝nych i nieodp∏atnie
Êwiadczonych us∏ug na rzecz komitetu;

5) pozosta∏e wydatki pieni´˝ne.

2. Zobowiàzania finansowe obejmujà równowar-
toÊç niesp∏aconych kredytów lub nieop∏aconych do-
staw i us∏ug na rzecz komitetów wyborczych. 

§ 8. 1. Podstawà zapisów w ksi´gach rachunko-
wych lub ewidencji uproszczonej prowadzonej przez
komitety wyborcze sà dowody ksi´gowe. Zewn´trzne
(obce) dowody ksi´gowe powinny zawieraç co naj-
mniej nast´pujàce dane:

1) rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny; 

2) okreÊlenie osoby dokonujàcej wp∏aty na rzecz ko-
mitetu wyborczego (imi´ i nazwisko oraz adres
i numer PESEL) bàdê funduszu wyborczego albo
wystawcy rachunku (faktury);

3) dat´ operacji i jej wartoÊç. 

2. Ewidencja przychodów (wp∏ywów) oraz kosztów
(wydatków) i zobowiàzaƒ finansowych komitetów wy-
borczych powinna byç prowadzona w sposób zapew-
niajàcy uzyskanie informacji niezb´dnych do prawid∏o-
wego sporzàdzenia sprawozdania finansowego. 

§ 9. 1. WartoÊç pozyskanych darowizn niepieni´˝-
nych oraz Êwiadczonych na rzecz komitetu wyborcze-
go us∏ug wycenia si´ w wysokoÊci mo˝liwych do uzy-
skania cen ich sprzeda˝y netto, nie wy˝szych od cen
nabycia lub kosztów wytworzenia, a na dzieƒ sporzà-
dzenia sprawozdania finansowego po pomniejszeniu
o dokonane odpisy amortyzacji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do nieodp∏atnych
us∏ug polegajàcych na rozpowszechnianiu plakatów
i ulotek wyborczych przez podmioty inne ni˝ przedsi´-
biorcy.

§ 10. 1. Dokumentacj´ przyj´tych zasad rachunko-
woÊci komitetu wyborczego opisuje pe∏nomocnik fi-
nansowy.

2. W przypadku komitetów wyborczych, o których
mowa w art. 64f ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, dokumentacj´ przyj´tych zasad rachun-
kowoÊci lub ewidencji uproszczonej opisuje pe∏no-
mocnik wyborczy komitetu.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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