
INFORMACJA 
 

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Komisarza Wyborczego  
w Tarnowie II dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których 
dotyczy obowiązek założenia strony internetowej komitetu i poinformowania 

o tym fakcie komisarza 
 

Zgodnie z art. 102 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu 
wyborczego, który złożył komisarzowi wyborczemu zawiadomienie o utworzeniu komitetu, ma 
obowiązek, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez komisarza wyborczego tego zawiadomienia, 
powiadomić komisarza wyborczego o adresie strony internetowej komitetu, na której komitet 
wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie.  
 

Obowiązek ten nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają kandydata  
lub kandydatów wyłącznie do jednej rady gminy (i ewentualnie kandydata na wójta, burmistrza  
lub prezydenta miasta) lub jednej rady powiatu.  
 

Niedokonanie w terminie przez pełnomocnika wyborczego komitetu zawiadomienia  
o adresie strony internetowej stanowi naruszenie art. 102 § 1 w zw. z art. 140 Kodeksu 
wyborczego, co komisarz wyborczy stwierdza w postanowieniu w sprawie sprawozdania 
finansowego komitetu.  
 
Strona internetowa komitetu na dzień zgłoszenia jej adresu Komisarzowi Wyborczemu powinna 
zawierać co najmniej:  
 

 Nazwę komitetu wyborczego  

 Określenie wyborów, dla udziału w których komitet został utworzony  
 
Komitet wyborczy umieszcza na swojej stronie internetowej rejestry:  
 

 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;  
 

 Wpłat o wartości przekraczającej od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia 
za pracę (tj. kwotę 2100 zł), ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania 
takiej osoby.  

 
Sposób prowadzenia rejestrów i ich umieszczania na stronie internetowej komitetu określa 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych 
kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1144).  
 
Za niedopełnienie obowiązku prowadzenia, umieszczania na stronie internetowej lub 
uaktualniania rejestru zaciągniętych kredytów lub rejestru wpłat osób fizycznych, pełnomocnikowi 
finansowemu komitetu grozi odpowiedzialność karna z art. 505a Kodeksu wyborczego.  
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