
INFORMACJE DLA OSÓB WPŁACAJĄCYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RZECZ 
 

Komitetu Wyborczego Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 
ul. Koszykowa 24 lok. 12 

00-553 Warszawa 
NIP: 7010847894 

Wpłat należy dokonywać na podany poniżej rachunek bankowy komitetu wyborczego: 

Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział w Warszawie. 
Nr rach.: 70 1090 1883 0000 0001 3727 3806 

1/ Środki finansowe mogą być wpłacane na konto komitetu tylko przez osoby fizyczne i jedynie przez obywateli polskich 
mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego; 

2/ Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego nie może przekraczać kwoty 
31.500 zł - art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego; 

3/ Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem 
lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także na poczcie!  - art. 134 § 5 Kodeksu 
wyborczego;  

4/ Zabronione jest dokonywanie wpłat środków po dniu wyborów tj. po dniu 21.10.2018r. Jako datę dokonania wpłaty na 
rachunek bankowy przyjmuje się datę wystawienia polecenia przelewu, a nie datę uznania przez bank wpływu środków 
na rachunek bankowy -  art. 129 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego; 
 
5/ Komitetowi wyborczemu nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług), 
z wyjątkiem: 

• nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne; 

• pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne; 

• wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez 
osoby fizyczne; 

• nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej w zakresie reklamy.– art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego. 
 

6/  W przypadku stwierdzenia wpływu na rachunek komitetu wpłaty pochodzącej z nieuprawnionego źródła lub ponad 
limit, środki zostaną zwrócone darczyńcy w ciągu 30 dni od daty wpływu tych środków na rachunek komitetu, nie 
zwrócone w terminie środki podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa - art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego; 
 
7/  Naruszenie ww. zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi 
występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł – art. 506 Kodeksu wyborczego. 
 

 
Pełnomocnik finansowy 

Komitetu Wyborczego  

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 


