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KOMITET WYBORCZY POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA   

INSTRUKCJA FINANSOWA 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

25 maja 2014 r 

Instrukcja Finansowa Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina 
 

PODSTAWY PRAWNE 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego regulują następujące przepisy: 

1) Kodeks wyborczy, a w szczególności przepisy: 

- działu I, rozdziału 15 „Finansowanie kampanii wyborczej” – dotyczące zasad pozyskiwania 

przychodów, dokonywania wydatków i prowadzenia gospodarki finansowej przez komitety wyborcze, 

odpowiedzialności za zobowiązania majątkowe komitetu oraz obowiązku przedłożenia Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego komitetu, przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdania 

wyborczego komitetu i konsekwencji tego faktu, 

- art. 337 określający sposób obliczania limitu wydatków komitetu wyborczego, uczestniczącego w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

- działu IX „Przepisy karne”, w szczególności art. 503-510 oraz art. 514-516; 

2) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), zwana 

dalej „ustawą o partiach”, a w szczególności: 

- rozdział 4 „Finanse i finansowanie partii politycznych”, dotyczący m.in. źródeł finansowania partii 

politycznych oraz tworzenia i funkcjonowania Funduszu Wyborczego partii, 

-         rozdział 6a zawierający przepisy karne ustawy; 

3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych 

kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz.U. Nr 193, poz. 1144); 

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego 

komitetu wyborczego (Dz.U. Nr 198, poz. 1173); 

5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613); 

6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117); 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów przysługuje, na zasadzie 

wyłączności, Komitetowi Wyborczemu Polska Razem Jarosława Gowina (art. 84 § 1 Kodeksu 

wyborczego).  

2. Oznacza to, że wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, 

dokonywaniem wydatków na organizowanie spotkań wyborczych i promocją poszczególnych 

kandydatów w formie plakatów, ulotek itd., mogą być prowadzone tylko przez Komitet 
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Wyborczy i wyłącznie w okresie kampanii wyborczej, która rozpoczyna się z dniem 

ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu wyborów, a kończy się 

na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 104 w związku z art. 332 § 1 Kodeksu 

wyborczego). 

3. Wszelkie spotkania sprawozdawcze czy informacyjne członków partii, organizacji 

społecznych, stowarzyszeń posłów do Parlamentu Europejskiego lub przedstawicieli Komitetu 

Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina zgłaszających kandydatów w wyborach, 

organizowane w trakcie kampanii wyborczej, mogą odbywać się tylko pod warunkiem, że nie 

zawierają żadnych znamion agitacji wyborczej. W przeciwnym razie traktowane są jako 

element kampanii wyborczej i podlegają regulacjom dotyczącym prowadzenia kampanii. 

4. Gospodarkę finansową komitetu  prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność 

pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego (art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego). 

5. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego 

nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu 

wyborczego.  

6. Pełnomocnik finansowy ponosi odpowiedzialność karną za naruszenie zakazów i ograniczeń 

w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków. 

7. Na podstawie art.109 par.2 Kodeksu wyborczego komitety wyborcze zobowiązane są do 

umieszczania na wszystkich materiałach wyborczych wyraźnych oznaczeń, od kogo one 

pochodzą, tzn. „Materiał KW Polska Razem Jarosława Gowina, ul. Piękna 3/8, 00-539 

Warszawa” 

8. Materiałem wyborczym jest każdy, pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i 

utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. 

9. Materiały zawierające takie oznaczenie podlegają ochronie prawnej i są dowodami 

poniesionych kosztów.  

10. Pełnomocnik finansowy ustala zasady postępowania Funduszu  Wyborczego Polska Razem 

Jarosława Gowina w sprawach finansowania kampanii wyborczej, a w szczególności zakłada 

rachunek bankowy komitetu wyborczego oraz wskazuje, jakich działań w żadnym razie podejmować 

nie wolno. Zgodnie z Ustawą  z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, a w szczególności 

rozdział 4 „ Finanse i finansowanie partii politycznych”.  
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ZASADY POSTĘPOWANIA KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA RAZEM 

JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWACH FINANSOWANIA KOMITETU WYBORCZEGO. 

 

 

A.WPŁATY NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO   POLSKA RAZEM JAROSŁAWA   GOWINA 

1. Pełnomocnik finansowy kontroluje wpłaty na rzecz komitetu - kto ich dokonuje oraz jaka jest ich 

wysokość.  

2. Środki finansowe przekazywane Komitetowi Wyborczemu Polska Razem Jarosława Gowina mogą 

pochodzić WYŁĄCZNIE z Funduszu Wyborczego partii politycznej, tworzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (art. 132 § 1 Kodeksu 

wyborczego) a więc wyłącznie z: Funduszu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina. 

3. Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 

terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.  

4. Wszystkie wpłaty na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem, z konta osobistego 

ROR na konto Funduszu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina. Nie mogą być to wpłaty  

z konta związanego z jakąkolwiek działalnością (gospodarczą lub rolniczą), czekiem lub kartą 

płatniczą.  

5. 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).  

6. Zabrania się wpłat z kont  zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków.  

7. Środki wpłacane na rzecz finansowania Funduszu Wyborczego bezwzględnie nie mogą pochodzić  

z działalności przestępczej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 

8. Wpłaty muszą  być oznaczone danymi wpłacającego : 

Imię i nazwisko, PESEL oraz dokładny adres  

9.  Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku na tzw. bankowy dowód wpłaty, a także urzędach     

     pocztowych (pocztowy dowód wpłaty). 

10. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz Funduszu Wyborczego Polska Razem Jarosława   

Gowina nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu 

poprzedzającym  dzień ogłoszenia  postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty 25 200,00 zł.  
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Wzór przelewu: 

na konto Funduszu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina: 

NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE DANE  PISMEM DRUKOWANYM 

 nazwa odbiorcy

 
 nazwa odbiorcy cd.

 
 nr rachunku odbiorcy
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 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
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pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

W P

 

Uwaga!!!  

 

Brak nr PESEL darczyńcy spowoduje natychmiastowy zwrot wpłaconej darowizny. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przelewy wysyłane systemem bankowym ELIXIR, 

aby pracownik banku wpisał dokładnie całą treść przelewu łącznie z tytułem wpłaty, 

nawet jeżeli zajmie to pracownikowi bankowemu dodatkowy, niezbędny do 

wprowadzenia tak szczegółowych danych czas.  

Uwaga ! 

                       Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać wpłat: 

- gotówką,  

- z konta prowadzonej działalności gospodarczej, 

- z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego. 

 

 

 

FUNDUSZ WYBORCZY POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA  
 

 00 – 539 WARSZAWA UL. PIĘKNA 3/8 

4 9   1  0   2  0  1   0  9  7   0  0   0  0  7   8  0  2   0  2  5   9  2   0  1  2 

 

   

NR RACHUNKU BANKOWEGO DARCZYŃCY 

DOKŁADNE DANE WPŁACAJĄCEGO: NAZWISKO IMIĘ, KOD POCZTOWY 
 

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR DOMU, NR MIESZK.  

DAROWIZNA NA NAZWISKO KANDYDATA KTÓREGO WPŁATA DOTYCZY 
 

OKRĘG NR ……     PESEL DARCZYŃCY, ZAM. W POLSCE 
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B .WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY 

POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA 

1. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych (np. darowizn 

rzeczowych, darmowych usług), z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na 

rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne (art. 132 § 5 Kodeksu 

wyborczego); 

2. Zabronione jest przekazywanie środków finansowych i wartości niepieniężnych przez jeden 

komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego (art. 131 § 1 Kodeksu wyborczego); 

3. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet wyborczy  zbiórek publicznych (art. 24 ust. 6 

ustawy o partiach). 

4. Wszystkie wydatki akceptuje  pełnomocnik finansowy. Podejmowanie jakichkolwiek działań 

bez jego zgody jest sprzeczne z prawem. 

5. Kandydat do Parlamentu Europejskiego przedkłada najpóźniej do dnia 28 marca 2014 r., 

PRELIMINARZ KOSZTÓW kampanii kandydata do Parlamentu Europejskiego KW Polska 

Razem Jarosława Gowina - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do INSTRUKCJI.  

6. Skan podpisanego preliminarza należy przesłać na skrzynkę email: finanse@polskarazem.pl 

a podpisany przez kandydata oryginał pocztą na adres: 

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 

ul. Piękna 3/8 

00-539 Warszawa 

z dopiskiem Pełnomocnik Finansowy 

7. Preliminarze, będą podstawą do ustalenia zbiorczego "Preliminarza kosztów kampanii 

Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina".  

8. Dokumentami dotyczącymi kosztów i wydatków są: 

- rachunki, 

- faktury, 

-umowy/zamówienia, 

-inne dokumenty wystawione na komitet wyborczy  

9. Rodzaj wydatku i jego wysokość, po ich zaakceptowaniu przez pełnomocnika finansowego - 

muszą być bezwzględnie przestrzegane. Wszystkie faktury, rachunki dotyczące wydatków na 

kampanię wyborczą, po sprawdzeniu przez pełnomocnika finansowego, czy są ujęte w planie 

wydatków, czy są zgodne z zamówieniem i po podpisaniu (faktury/rachunku, innego dowodu) 

przez pełnomocnika finansowego, będą płacone przelewem z konta Komitetu Wyborczego 

Polska Razem Jarosława Gowina.  

10. Faktury muszą dotrzeć do pełnomocnika finansowego niezwłocznie, najpóźniej do dnia 08 

czerwca 2014 roku. Maksymalna data wystawienia dowodu w tym faktury, rachunku  do dnia 

zamknięcia kampanii 23.05.2014 roku. 
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11. 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. 

12. Każda faktura musi być poprzedzona najpierw zamówieniem bądź umową. 

13. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 5.000 zł brutto mogą być realizowane poprzez 

pisemne zamówienie bez konieczności zawierania pisemnej umowy. 

14. Zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 zł brutto musi być realizowane poprzez 

zawarcie pisemnej umowy.  

15. Do każdego rodzaju zamówienia i umowy wystawiana jest faktura lub rachunek zgodnie z 

Ordynacją Podatkową.  

16. Zamówienie lub umowa powinny być przygotowane na podpis pełnomocnika finansowego. 

Wzór zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3. 

17. Zapłata za zakupione towary lub usługi następuje wyłącznie bezgotówkowo, 

udokumentowanie operacji zakupu następuje za pomocą oryginałów zewnętrznych dowodów 

obcych, a więc rachunków i faktur VAT. Szczegółowe wymagania dotyczące treści i formy 

rachunków i faktur są zamieszczone w pkt. 21 

18. Pełnomocnik finansowy ustala w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do INSTRUKCJI - wzór 

pokwitowania odbioru materiałów wyborczych pobranych od wykonawcy przez komitet 

wyborczy w celu rozpowszechnienia (np. plakatów, ulotek, ogłoszeń wyborczych w prasie, 

radio, telewizji).  

19. 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. 

20. 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 ( art.129 par.3 pkt.2 

Kodeksu wyborczego). 

21. Wymagania dotyczące faktur/rachunków: 

      Każda faktura powinna być wystawiana i dotyczyć tylko i wyłącznie jednego kandydata. 

      Bardzo ważne jest, aby rachunek lub faktura były wystawione prawidłowo.  

      Dlatego też  zgodnie  z art. 21 Ustawy o rachunkowości muszą być w nich zawarte: 

 

1. Określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny (np. Rachunek  

nr 02/05/2014, Faktura VAT nr 356/05/2014) 

2. Określenie stron (nazwy, adresy - np. Wystawcą faktury lub rachunku jest: Firma 

ABCD, kod pocztowy 00-902 Warszawa ul. Kwiatowa 7/3, nr NIP wystawcy). 
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Nabywcą jest: 

 Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 

 ul. Piękna 3/8 

 00 – 539 Warszawa 

 NIP:  

 REGON: 147116119 

3. Opis operacji oraz jej wartość (np. druk ulotek wyborczych dla, np. Tomasza 

Malinowskiego kandydata do Parlamentu Europejskiego, ilość, cena jednostkowa, 

wartość usługi 793,54 zł) 

4. Data dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także data 

sporządzenia dowodu ( np.06-05-2014 r. nie później jednak niż data zamknięcia 

kampanii tj. 23.05.2014 r.   

Po otrzymaniu faktury, ręcznie na pierwszej stronie w górnym prawym rogu piszemy nazwisko i 

imię kandydata, numer okręgu (np. 1). 

Każdy rachunek lub faktura na  drugiej stronie (druga strona oryginału rachunku lub faktury) 

musi zawsze zawierać: 

1) informację, którego kandydata zakup materiału lub usługi dotyczy,  

2) tekst sprawdzenia dowodów księgowych wg poniższego obowiązującego 

wszystkich wzoru. 

AD. PKT. 1) 

Wydatek dotyczy kandydata do Parlamentu Europejskiego: Imię i Nazwisko (np. Tomasz Malinowski) 

AD. PKT. 2) 

 Nazwa materiału lub usługi …………..przyjęto w ilości ……… 

Dnia.....................  

podpis czytelny osoby odbierającej materiały lub usługi (będzie to np. osoba, która 

zlecała np. druk ulotek wyborczych - najczęściej kandydat do Parlamentu 

Europejskiego) 

 

Niedopuszczalne jest umieszczenie w treści wykonywanej usługi następujących zapisów:  

„Kampania reklamowa” lub „wykonanie i projekt materiałów wyborczych” 

należy umieścić: 

- osobno druk materiału, 

- osobno projekt druku lub ulotki, 

- osobno produkcja spotu, 

- osobno emisja spotu, 

- przy „Kampanii reklamowej” należy określić jej rodzaj i gdzie została przeprowadzona (określić 

rodzaj mediów). 

     W przypadku błędu rachunkowego należy wystąpić o fakturę/rachunek korygujący. 
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6. Należy zwrócić uwagę, aby ich treść była czytelna, zgodna z rzeczywistym stanem (np. zakup 

usługi lub materiału, który dotyczy wyłącznie kampanii wyborczej), kompletna – tj. zawierając 

wszystkie wymienione wyżej elementy, które musi zawierać rachunek lub faktura oraz wolne od 

błędów rachunkowych (szczególnie ważne jest to wówczas, gdy rachunek lub faktura jest 

wypisywany ręcznie). Niedopuszczalne jest dokonywanie na rachunku lub fakturze przeróbek lub 

wymazywań. 

7. Faktura lub rachunek, które nie będą spełniały opisanych wyżej wymogów nie zostaną przyjęte     

    przez pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina. 

 

C. USTALENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA : 

 

1. Dokumenty finansowo-księgowe wystawione na nazwisko osoby fizycznej (np. na nazwisko            

      kandydata) nie są dowodami kosztów komitetu wyborczego. 

 

2. Do wydatków lub kosztów komitetów wyborczych wydatkowanych zalicza się,  

w szczególności : 

 

- wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego     

przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki  

i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie, 

- wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych,  

      w  tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty  

      wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie,   

      inne materiały wyborcze                         

              -     wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych, 

               -     pozostałe koszty poniesione na usługi obce, 

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło  

i umów zlecenia. 

 

   

 

  

 

Do wiadomości: 

Pan  

Grzegorz Kądzielawski 

Pełnomocnik Wyborczy 

Komitetu Wyborczego 

Polska Razem Jarosława Gowina

Pełnomocnik Finansowy 

Komitetu Wyborczego 

Polska Razem Jarosława Gowina 

 

Maja Rezanko-Zielińska  



  1 

Oświadczenia osób, kwitujących odbiór INSTRUKCJI i ich oświadczenia 

o przestrzeganiu zasad w niej zawartych 

 

Ja, niżej podpisana/y ........................................................................................... 

                                                                                          imię i nazwisko 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ............................................................ 

zamieszkała/y: ........................................................................................................ 

                                              dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym 

kwituję w dniu ............................. odbiór jednego egzemplarza INSTRUKCJI 

FINANSOWEJ KW POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA 

Jednocześnie zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich 

zawartych w niej zasad. 

 

        

        ................................................ 

                                                                                                                       czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan  

Grzegorz Kądzielawski 

Pełnomocnik Wyborczy 

Komitetu Wyborczego 

Polska Razem Jarosława Gowina 
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Załącznik nr 1 

 

Okręg Wyborczy Nr (np. 4) 

 

 np. Tomasz Malinowski  
     (imię i nazwisko kandydata do Parlamentu Europejskiego) 

 

Preliminarz kosztów kampanii kandydata KW Polska Razem 

 Jarosława Gowina do Parlamentu Europejskiego  

Lp. Rodzaj wydatku Kwota zł (brutto) Opis wydatku 

1 Plakaty: 

- druk 

- kolportaż 

  

2 Ulotki: 

- druk 

- kolportaż 

  

3 ogłoszenie prasowe  

 

 

4 ogłoszenie radiowe   

5 ogłoszenie telewizyjne   

6 Wynajęcie Sali   

7 Usługi pocztowe   

8    

    

    

 

SUMA WYDATKÓW 
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Załącznik nr 2 

 

 

Pokwitowanie odbioru materiałów wyborczych/usługi kandydata do 

Parlamentu Europejskiego pobranych od wykonawcy przez KW Polska Razem 

Jarosława Gowina w celu rozpowszechnienia 

 

1. Nr faktury                                         2. Data wystawienia faktury 

 

3. Nazwa sprzedawcy 

 

 

4. Nazwa materiału/ Nazwa usługi   

 

 

 

 

 

5. Ilość materiałów / Zakres usługi  

 

6. Podpis i pieczątka wystawcy faktury 

 

 

 

 

7. Podpis osoby odbierającej materiały/usługę  w imieniu Komitetu Wyborczego 

    Polska Razem Jarosława Gowina (osoba potwierdzająca odbiór podlega odpowiedzialności     

     karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)   

 

8. Data    odbioru  
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Załącznik nr 3 

Warszawa, 01.04.2014 r. 

Firma ABC 

adres: 

ul. Polna 1/3 

01-234 Warszawa 

 

Zamówienie ( Wzór) 

 

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina, ul. Piękna 3/8, 00-539 Warszawa, NIP  

Regon: 147116119 zwraca się z prośbą o wykonanie następujących projektów graficznych 

materiałów wyborczych kandydata do Parlamentu Europejskiego np. Tomasza Malinowskiego.  

-druk wizytówki wyborczej (dwustronnej) Tomasza Malinowskiego = 100zł 

-druk plakatu wyborczego Tomasza Malinowskiego = 300zł. 

-druk ogłoszenia prasowego Tomasza Malinowskiego, dla gazety: "Dziennik Polski - Dodatek, 

wybory do Parlamentu Europejskiego inny wariant wg. specyfikacji =100zł 

 

Razem: 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (z VAT)  

Proszę o umieszczenie na każdym materiale wyborczym następującej informacji: 

 

„Materiał KW Polska Razem Jarosława Gowina, ul. Piękna 3/8, 00-539 Warszawa” 

 

Proszę o wystawienie faktury na: 

Komitet Wyborczy  

Polska Razem Jarosława Gowina  

ul. Piękna 3/8 

00-539 Warszawa 

NIP: ………………….. 

REGON: 147116119 

 

Upoważniam Państwa do wystawienia Faktury VAT bez mojego podpisu.  

 

 

 

…………………………………….     …………………………………. 

Pieczęć i podpis         Pieczęć i podpis 

pełnomocnik finansowy         zleceniobiorcy 

 

Uwaga! 

Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia 

komitetu wyborczego od którego pochodzą – podlega karze grzywny (art. 496 Kodeksu wyborczego) 


