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Dlaczego?  

   Nośniki reklam wyborczych są nieodłącznym elementem każdej kampanii wyborczej. 

Banery, billboardy, plakaty podczas prawie dwóch miesięcy przed wyborami towarzyszą nam 

wszędzie, a kandydaci zaglądają nam do okien, samochodów lub patrzą na nas podczas 

spacerów. 

   Niektóre banery wiszą samotnie, a w innych miejscach próbują się przebić spośród innych. 

Niektóre wykonane profesjonalnie, odporne na warunki pogodowe, dobrze naciągnięte 

proponują kandydata wręcz „niezachwianego”. Inne, zrobione w pośpiechu, na płytach 

pilśniowych, na zwykłej tekturze falistej, bądź przytwierdzone bezpośrednio do słupa 

oświetleniowego na taśmę klejącą spływają z pierwszym deszczem szpecąc miejski krajobraz. 

Takie banery i plakaty zaśmiecają przestrzeń. Niektóre stają się też celem aktów wandalizmu 

(dorysowywane wąsy, męskie członki, wycięte oczy bądź pocięte krawędzie). Zazwyczaj nikt 

nie interesuje się ich losem, pozwalając tym samym zaśmiecać ulice.  

   Duża ilość reklam przy skrzyżowaniach ogranicza widoczność i zagraża bezpieczeństwu. 

Okazuje się również, że część z nośników wisi nielegalnie, bądź ich powierzchnia przekracza 

tą podaną we wniosku do organu właściwego. Taka przestrzeń z pewnością nie jest przyjazna.     

   Wzorem monitoringów w latach 2015 i 2018 postanowiliśmy sprawdzić czy kandydaci  

i kandydatki w wyborach parlamentarnych szanują prawo i obywateli oraz, o ile zdecydowali 

się na taką formę reklamy (banery i plakaty w przestrzeni miejskiej), to czy przestrzegają  

w pełni wszystkich procedur. Doświadczenia z lat ubiegłych (niestety negatywne) pozwoliły 

nam nie tylko wypracować procedury szybkiego reagowania, ale także potrafiliśmy 

przewidzieć zachowania kandydatów.  

   Dlatego też wciąż pozostaje aktualne, zadane w 2015 roku pytanie: jeżeli kandydaci  

i kandydatki do sejmu i senatu oszukują nas w tak, wydawałoby się, prozaicznych sprawach 

od początku kampanii, to co dzieje się później?       

   Oddajemy w Wasze ręce raport z monitoringu nośników reklam wyborczych w roku 2019.  

Do Was pozostaje tylko wyciągnięcie wniosków. 

 

W jaki sposób?  

   Znając procedury uzyskiwania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej,  

na podstawie art. 61 Konstytucji RP i Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, mogliśmy występować do Zarządu Infrastruktury Miejskiej (ZIM) o skany 

wydanych decyzji wraz z załącznikami (m.in. zakresem ulic, wymiarami banerów i plakatów, 

liczbą nośników) na zajęcie pasów drogowych na banery i plakaty wyborcze. Jednakże 

doświadczenie nauczyło nas, że 14 dniowy okres oczekiwania na odpowiedź mija się z celem 

skuteczności monitoringu. Dlatego, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Słupska, 
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nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z ZIM. Dzięki temu mieliśmy natychmiastowy dostęp 

zarówno do składanych wniosków jak i wydawanych Decyzji.  

   Badaliśmy przestrzeń miejską, która jest własnością Miasta Słupska. Głównie były to pasy 

ruchu drogowego. Przez pas ruchu drogowego rozumiemy: „wydzielony liniami granicznymi 

grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz 

obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem  

i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (…) Podstawowe 

elementy pasa drogowego: jezdnia, chodnik (ewentualnie nieutwardzony ciąg pieszy), 

pobocze, zjazd (indywidualny lub publiczny), parking, zatoka postojowa, zatoka autobusowa, 

trasa rowerowa”.   

W związku z tym, w monitoringu nie ujmowaliśmy nośników reklamowych umieszczonych  

na budynkach czy terenach prywatnych – billboardy, przyczepy reklamowe (stacjonujące  

na terenach prywatnych) oraz przystankach (prywatna dzierżawa).   

   W okresie od sierpnia do października kontrolowaliśmy nośniki reklamowe na ulicach miasta 

Słupska oraz sprawdzaliśmy ich wymiary – wymiar każdego rodzaju nośnika danego 

kandydata, po jednym na każdej ulicy (w przypadku, gdy kandydat miał zgłoszoną większą 

liczbę tego samego nośnika na jednej ulicy). W tabeli (załącznik nr 1) znajdują się kandydaci, 

zgłoszone nośniki wraz z ich liczbą i powierzchnią (za jeden nośnik) oraz wyniki obserwacji,  

tj. liczba nośników znajdujących się na danej ulicy oraz rzeczywista powierzchnia jednego 

nośnika. Informujemy, iż posiadamy pełną dokumentację zdjęciową dotyczącą wszystkich 

nielegalnych nośników zgodnie z ich lokalizacją oraz czasem zajęcia pasa.   
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Jak w skrócie wygląda procedura, jeżeli chcemy umieścić plakat wyborczy lub baner w 

pasie drogowym?  

  

  
  

Decyzje na zajęcie pasa drogowego w imieniu Prezydenta Miasta Słupska wydaje Zarząd 

Infrastruktury Miejskiej na podstawie:   

• art. 104 § 1 i art. 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego tj.: z dnia 27 czerwca 2017 (Dz. U. z 2017 r poz. 1257);   

• art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

tj.: z dnia 01. grudnia 2017 (Dz. U. z 2017r. poz. 1257);   

• Uchwały nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska;   

• §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r. poz. 1264).  

  

Opłaty za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień:  

 

• Drogi krajowe: 3,00 zł za 1m2  

• Drogi wojewódzkie: 3,00 zł za 1m2  

• Drogi powiatowe: 3,00 zł za 1m2  

• Drogi gminne: 3,00 zł za 1m2  
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Serwisy stowarzyszenia.  

   Stowarzyszenie wykorzystywało serwis na portalu społecznościowym Facebook Słupsk. 

Mam Prawo Wiedzieć i Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, a także stronę internetową 

stowarzyszenia www.inspiruj.org do informowania o wynikach monitoringu. Dzięki takim 

działaniom mieszkańcy mogli na bieżąco śledzić, czy pojawiające się nowe banery wyborcze 

mają odpowiednie zezwolenia.  

   Stowarzyszenie otrzymywało wiele telefonów, maili, mieszkańcy odwiedzali także biuro 

stowarzyszenia z informacjami o nowych banerach, o dziwnych zachowaniach, a także  

z prośbą o interwencję i pomoc.  

   Największym problemem dla mieszkańców były nielegalnie, pojawiające się na płotach  

ich posesji banery wyborcze, umieszczone pod osłoną nocy i bez wiedzy i zgody właścicieli. 

Niestety, takie banery nie mogą być usuwane przez właściciela posesji, gdyż materiały 

wyborcze podlegają ochronie prawnej (ustawa Kodeks Wyborczy z dn. 05.01.2011 art. 109§ 

3. Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.). Jednakże umieszczanie takich reklam 

bez zgody właściciela jest także niezgodne z Kodeksem Wyborczym (ustawa Kodeks Wyborczy 

z dn. 05.01.2011 art. 110. § 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, 

tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, 

telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie  

po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.)  

i zagrożone jest karą grzywny (ustawa Kodeks Wyborczy z dn. 05.01.2011 art. 495. § 1. Kto,  

w związku z wyborami: 1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, 

przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, 

latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela 

lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia, 2) przy ustawianiu własnych urządzeń 

ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy 

porządkowe, 3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć 

bez powodowania szkód, – podlega karze grzywny.) 

 

Informacji o bieżącej sytuacji w monitoringu można było także wysłuchać na antenie Radia 

Koszalin oraz Radia Gdańsk 

 

Podsumowanie:  

   Monitoring wyborczy miasta był realizowany od początku września do 16 października.  

W ramach nadzoru dokonano około 40 kontroli miasta. Średni jednorazowy przejazd wynosił 

około 30 km. Szacuje się, że w ramach monitoringu wyborczego przejechaliśmy około 1200 

km. 

   W okresie kampanii wyborczej w mieście (pas ruchu drogowego) pojawiły się banery  

i plakaty 4 komitetów wyborczych: 

1. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PiS) 

2. KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (KO) 

3. KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (Konfederacja) 

4. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (SLD) 

https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec
https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec
https://www.facebook.com/inspiruj/
http://www.inspiruj.org/
https://radiogdansk.pl/slupsk/item/99702-stowarzyszenie-ze-slupska-sprawdza-czy-banery-wyborcze-sa-wieszane-zgodnie-z-przepisami?fbclid=IwAR2Ne4kseEZG1xH_jz0Uy3llSPu-tEVydCwG3QOs_oesnWLW90yKmfY5c2Q
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   Z wydanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich wynika Decyzji, że do budżetu miasta z tytułu 

zajęcia pasa ruchu drogowego w ramach prowadzonych kampanii wyborczych wpłynęło 

13.407,50 zł 

 

   Z dokumentacji fotograficznej, wydanych decyzji oraz po monitoringu wyborczym wiadomo, 

iż tylko 2 kandydatów - Zbigniew Konwiński oraz Henryka Krzywonos-Strycharska  

z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, dopełniło 

wszelkich formalności, umieścili swoje banery w uzgodnionych i opłaconych miejscach  

oraz zdjęli je zgodnie z przyjętym terminem.  

Natomiast pozostali kandydaci, którzy umieścili swoje banery wyborcze w przestrzeni 

miejskiej, nie uniknęli wpadek.  

    

   Wykroczenia związane z nieprawidłowym, a co za tym idzie nielegalnym, umieszczeniem 

reklamy w pasie ruchu drogowego możemy podzielić na kilka kategorii: 

 

1. piórkowa (lekka) – drobne w postaci pomyłek w lokalizacji lub rozmiarze baneru.  

W tej kategorii znajdziemy banery:  

 

- Joanna Senyszyn (SLD) - błędna lokalizacja na ul. Szczecińskiej, zaniżone wartości banerów 

– kara finansowa w wysokości 180,00 zł 

 

 

 

2. próbnikowa (z cyklu „a nuż się uda”) – w tej kategorii znajdziemy banery, które pojawiały się 

w przestrzeni miejskiej i szybko znikały (najczęściej tego samego dnia) po interwencji Zarządu 

Infrastruktury Miejskiej.  

W tej kategorii znajdziemy banery:  

- Jan Ponulak (SLD) – proste plakaty, bez oznaczenia komitetu wyborczego, usunięte na drugi 

dzień - kara finansowa w wysokości 60,00 zł  



7  

  

- Radomir Szumełda (KO) – trzy duże banery (2m2 każdy), umieszczone w jednej okolicy  

w godzinach porannych, a zostały zdjęte ok. godz. 1700 tego samego dnia - kara finansowa  

w wysokości 180,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kazimierz Kleina (KO) – jeden baner umieszczony wśród innych (może zniknie w tłumie?) 

w okolicy uczelni. Zdjęty po interwencji stowarzyszenia w tym samym dniu - kara finansowa 

w wysokości 60,00 zł  

- Danuta Wawrowska (KO) – banery zostały rozwieszone w przeddzień złożenia wniosku - 

kara finansowa w wysokości 120,00 zł  

 

- Magdalena Sroka (PiS) – szybko pojawiła się w miejscu po usuniętym banerze Kazimierza 

Kleiny. Niestety, usunięcie potrwało trochę dłużej niż poprzednika - kara finansowa  

w wysokości 281,61 zł  

 

3. dla twardzieli (ciężka) – w tej kategorii znajdziemy banery nie tylko nielegalnie umieszczonych 

w przestrzeni miejskiej, ale 

także właścicieli, którzy nie 

reagowali na wezwania, 

próbowali zalegalizować swoje 

plakaty z datą „wstecz”, 

tłumaczyli, że to nie ich.  

W tej kategorii znajdziemy 

banery:  

 

- Marcin Horała (PiS) – plakaty 

wisiały nielegalnie w całym 

mieście przez 21 dni. Po 

pierwszych interwencjach ZIM 

uzyskał tłumaczenie, że zgoda 

na te plakaty została wydana… 

w Lęborku. Po kolejnych 
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interwencjach, włącznie  

z prośbą o skan zgody lub o zdjęcie nielegalnych plakatów, obiecywano dostarczenie 

dokumentacji, a w późniejszych terminach już zdjęcie reklam. Banery zostały zdjęte  

po przekazaniu informacji, że kwota kar przekroczyła 7 tys. zł. -  kara finansowa w wysokości 

7055,18 zł  

 

- Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) – dwa banery wisiały 8 dni. Pełnomocniczka 

kandydatki twierdzi, że zlecała ich usuniecie lokalnemu biuru PiS i nie wie, dlaczego nie zostały 

usunięte - kara finansowa w wysokości 960,00 zł  

 

- Rafał Szlas (KO) – pomimo interwencji ze strony ZIM baner wisiał przez 6 dni -  kara 

finansowa w wysokości 360,00 zł  

 

4. recydywiści (czyli jeden raz to za mało) – w tej kategorii mamy sztaby, których nic nie nauczył 

fakt pierwszego ujawnionego wykroczenia. 

 

W tej kategorii znajdziemy banery:  

- Małgorzata Zwiercan (PiS) – dla tej kandydatki ta kategoria jest jak najbardziej słuszna, gdyż 

stowarzyszenie już w 2015 udokumentowało umieszczone w pasie ruchu drogowego 

nielegalne 4 plakaty i 6 banerów wyborczych. W 2019 r. sztab kandydatki również „nie 

zawiódł” i zgodnie z naszymi oczekiwaniami już 12.09. pojawiło się w mieście, na 4 dni,  

13 nielegalnych banerów wyborczych, w dodatku bez wyraźnego oznaczenia komitetu 

wyborczego - kara finansowa w wysokości 2839,20 zł.  

Pomimo, że wystąpiono z wnioskiem na nowe banery, to podczas monitoringu stowarzyszenie 

odkryło jeden baner nadmiarowy. Gdyby nie poprzednie działanie (a także późniejsze), można 

by było przyjąć ten fakt za przeoczenie i zaliczyć do kategorii 1. lekkiej, jednakże  

w przeddzień „ciszy wyborczej” w mieście pojawiły się kolejne nielegalne banery - kara 

finansowa w wysokości 475,20 zł 

 

- Barbara Nowacka (KO) – 15 września w mieście pojawiły się pierwsze banery kandydatki. 

Interwencja ze strony ZIM spowodowała ich usunięcie już następnego dnia -  kara finansowa 

w wysokości 420,00 zł Można byłoby przyjąć to w kategorii próbników, gdyby nie fakt 

umieszczenia kolejnych banerów 8 października, które jeszcze wisiały dwa dni po wyborach. 

-  kara finansowa w wysokości 2400,00 zł  

 

5. szybcy i pamiętliwi (czyli pamiętajcie o mnie w dniu wyborów) – w tej kategorii znajdziemy 

kandydatów, którzy przez całą kampanię siedzieli cicho, a szybkim ruchem plakatowo – 

banerowym podczas wyborczego weekendu, postanowili pojawić się w mieście.  
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W tej kategorii znajdziemy banery: 

  

- Przemysław Lipski (Konfederacja) – plakaty przyklejone 

taśmą klejącą do słupów oświetleniowych głównie  

na ul. Sienkiewicza oraz kilka innych lamp w mieście. Niestety 

padający jeszcze tego samego dnia deszcz spowodował,  

że część plakatów rozmokła i spłynęła zostawiając tylko 

taśmę klejącą na słupie - kara finansowa w wysokości 422,16 

zł  

 

- Michał Kowalski, Ryszard Zarudzki i Paweł Stolarczyk (PIS) 

– ci Panowie grupowo pojawili się w trzech miejscach  

w Słupsku podczas weekendu wyborczego. Jedno miejsce  

to pas ruchu drogowego, drugie miejsce to ogrodzenie 

prywatnej posesji, a trzecie to ogrodzenie posesji Urzędu 

Marszałkowskiego. W pierwszym przypadku nastąpiła 

interwencja ZIM, zaś w trzecim Urząd Marszałkowski zgłosił 

wykroczenie organom Policji. Ze strony ZIM - kara finansowa 

w wysokości po 240,00 zł za banery P. Kowalskiego 216 zł, P. Zarudzkiego i P. Stolarczyka. 

 

6. śpiochy (przecież mam na sen 30 dni) – w tej kategorii znajdziemy banery, które, pomimo 

upływu terminu zgód, nie zostały zdjęte. 

 

W tej kategorii znajdziemy banery:  

- Piotr Müller (PiS) – to wykroczenie można uznać za przeoczenie, gdyż rozwieszonych 

banerów w mieście było prawie 100 i tylko 6 szt. pozostało o jeden dzień za długo. Jednakże 

te 6 szt. znalazło się na naszej liście wykroczeń - kara finansowa w wysokości 153,00 zł 

- Anna Wańtuchowicz (PiS) – baner miał zgodę do 14 października, jednakże dopiero 15 

października został usunięty - kara finansowa w wysokości 60,00 zł 

- Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) – pomimo pierwszego wykroczenia utrzymania 

nielegalnych dwóch banerów przez osiem dni, kandydatce nie spieszyło się także  

z terminowym zdjęciem legalnych banerów kara finansowa w wysokości 1200,00 zł. Jako 

ciekawostkę można zaznaczyć, że za 28 dni legalnie wiszących banerów kandydat uiścił opłatę 

w wysokości 1680,00 zł, zaś kary za nadużycia wyniosły łącznie 2160,00 zł (2 banery przez 8 

dni i 20 szt. przez 2 dni.) 

 

   Z racji, że koszty ponoszą komitety wyborcze, to zestawienie na poszczególne komitety 

przedstawia się następująco: 

1. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PiS) – 13.720,19 zł 

2. KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (KO) – 3540,00 zł 

3. KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (Konfederacja) – 422,16 zł 

4. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (SLD) – 240,00 zł 
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Najwyższe kary za banery poszczególnych kandydatów: 

1. Marcin Horała (PiS) - 7055,18 zł 

2. Małgorzata Zwiercan (PiS) - 3314,40 zł 

3. Barbara Nowacka (KO) - 2820,00 zł 

 

  

Zestawienie nałożonych kar pieniężnych 

Lp. Imię i nazwisko PiS KO Konfederacja SLD 

1 Przemysław Lipski             422,16 zł   
2 Anna Wańtuchowicz                  60,00 zł        

3 
Dorota Arciszewska-
Mielewczyk            1 200,00 zł     

4 Dorota Arciszewska-
Mielewczyk               960,00 zł        

5 Magdalena Sroka               281,61 zł     
6 Małgorzata Zwiercan               475,20 zł        

7 Małgorzata Zwiercan            2 839,20 zł     
8 Marcin Horała            7 055,18 zł        

9 Piotr Muller               153,00 zł     
10 Michał Kowalski               216,00 zł        

11 Ryszard Zarudzki               240,00 zł     
12 Paweł Stolarczyk               240,00 zł        

13 Barbara Nowacka                420,00 zł    
14 Danuta Wawrowska                 120,00 zł      

15 Kazimierz Kleina                   60,00 zł    
16 Radomir Szumełda                 180,00 zł      

17 Barbara Nowacka             2 400,00 zł    
18 Rafał Szlas                 360,00 zł      

19 Jan Ponulak                     60,00 zł  

20 Joanna Senyszyn                      180,00 zł  
      
 RAZEM          13 720,19 zł             3 540,00 zł                422,16 zł                240,00 zł  
 Kary łącznie:         17 922,35 zł     

KW PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ

zł13 720,19 

KKW KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI
zł3 540,00 

KW KONFEDERACJA 
WOLNOŚĆ I 

NIEPODLEGŁOŚĆ
zł422,16 

KW SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

zł240,00 
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Najlepsze „smaczki” wyborcze: 

1) Sztab wyborczy Barbary Nowackiej nic nie wiedział o banerach wyborczych w Słupsku. Zrobili 

to wolontariusze - bliżej nieznani sympatycy kandydatki.  

2) Banery Małgorzaty Zwiercan, tak jak u poprzedniczki, wydrukowali i rozwiesili sympatycy Pani 

Małgorzaty.  

Fragment pisma: 

 
3) Jeden ze sztabów chciał zorganizować konferencję prasową, aby przekazać w mediach,  

że zarówno ZIM, jak i nasze stowarzyszenie prowadzi działania dyskredytujące ich kandydata 

poprzez wskazanie, że ich banery były nieco większe niż we wniosku. No cóż, szkoda,  

że do tego nie doszło… 

4) Jednym z punktów kampanii wyborczej PiS były „cysterny wstydu”. Do Słupska również 

zawitała jedna z cystern. Oczywiście, wszystko byłoby zgodnie z prawem, gdyby nie drobny 

szczegół… Cysterna miała opłacone miejsce na Placu Zwycięstwa jako samochód reklamowy 

– w sumie fakt – była jeżdżącą reklamą. Ale była także samochodem ciężarowym, a na Placu 

Zwycięstwa obowiązuje zakaz wjazdu samochodom ciężarowym. Tutaj czujnym okiem 

wykazali się internautci, którzy wychwycili ten szczegół. Sprawą zajęła się Policja. 
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5) Policja zajęła się także banerami wyborczymi Małgorzaty Zwiercan i plakatami Jana Ponulaka, 

którzy nie umieścili informacji o finansowaniu, przez co popełnili wykroczenie (ustawa Kodeks 

Wyborczy, z dn. 05.01.2011 art. 109 § 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Według sztabu wyborczego Marcina Horały, decyzję na ulokowanie plakatów wyborczych  

w Słupsku wydał Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku. Ciekawe, gdzie jeszcze można byłoby 

umieścić plakaty zwracając się o zgodę np. w Warszawie. 

7) Niefortunne okazało się także oplakatowanie miasta dla kandydata Kazimierza Plocke. Sztab 

zainwestował w standardowe plakaty A2 przyklejone na płycie pilśniowej, i w takiej formie 

zostały umieszczone w przestrzeni miejskiej. Niestety warunki atmosferyczne – ciągłe opady 

deszczu – spowodowały, że płyty najpierw się powyginały, potem plakaty spłynęły z deszczem. 

I w taki oto sposób po 4 dniach, pomimo wykupienia miejsc do czasu wyborów, zakończyła 

się kampania plakatowa w Słupsku Pana Kazimierza. Do ZIM wpłynął wniosek o zakończeniu 

eksponowania plakatów z dniem 01.10.2019. Przyznalibyśmy panu Kazimierzowi miejsce 

wśród wzorcowych kandydatów, gdyby nie fakt, że jeszcze później znajdowaliśmy  

w przestrzeni miejskiej puste dykty po plakatach. 
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8) Barbara Nowacka postanowiła się odwołać od nałożonej na nią kary pieniężnej   

 
 

Wpłynęło nawet odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, podpisane przez 

Pana Piotra Skibę. Pan Piotr przedstawił także swoje pełnomocnictwo, w którym ma prawo 
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do występowania przed organami administracji publicznej, ale…niestety, bez prawa  

do wnoszenia odwołań… no cóż, SKO nie będzie miało dużo pracy z tym odwołaniem. 
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9) Inny komitet też postanowił spróbować uniknąć kary – SLD, powołując się na zapisy w KPA. 

 

Powołano się o zapis znikomej wagi naruszenia prawa. Tylko powstaje pytanie, gdzie jest  

ta granica, kiedy przewinienie nie jest już znikome.  

Jednakże w tym wypadku „znikoma waga” została bardzo dobrze oceniona przez urząd. 
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10) Radny ze Słupska i jednocześnie kandydat z ramienia PiS postawił na przewrotność reklamy  

i umieścił charakterystyczne cechy plakatu wyborczego z jednoczesnym wskazaniem swojego 

miejsca na liście kandydatów w reklamie swojej firmy. 

 

 
 

Co o tym mówi sam kandydat na posła? 

„To nie jest kampania wyborcza, tylko promocja w ramach działalności gospodarczej… Zresztą 

do wyborów miałem początkowo startować z miejsca dziesiątego. Ja wiem, że to się nakłada 

na kampanię, ale jest to zbieżność”  

Adam Treder przekonuje również, że reklamę miał zamówić, zanim dowiedział się o swoim 

miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości. 

Mówi się, ze w taki sposób ominięty został limit wydatków na kampanię wyborczą. 

Przypomnijmy, że limit dla największych komitetów wyborczych w tych wyborach wynosi  

19,2 mln. 

 

Czy to legalne – odpowiedź brzmi TAK. Czy etyczne – to już sprawa dyskusyjna. Jedynym 

następstwem będzie zawarcie sytuacji w uwagach Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

dla Państwowej Komisji Wyborczej. 

  

http://www.wiadomosci24.pl/tag/kampania_wyborcza.html#utm_medium=alz&utm_source=gp24.pl&utm_campaign=artykul
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11) SLD nie daje za wygraną. Nałożone kary (przyp. 180 zł i 60 zł) są chyba zbyt dotkliwe, 

by je zapłacić. Dlatego SLD postanowiło się odwołać od decyzji. Ciekawe, czy zaoszczędzą 

płacąc za ratunek swoim prawnikom. 

 

 
 

12) Ciekawostką okazały się również nielegalne plakaty Marcina Horały. A to dlatego,  

że wykorzystywały stare, używane w poprzednich wyborach, płyty pilśniowe. Z jednej strony 

chwała komitetowi za recykling, ale niestety wprowadziły w niemałą konsternację wyborców. 

Nasze stowarzyszenie otrzymało kilkanaście zgłoszeń, ze plakaty kandydata Horały naklejono 

na innego kandydata w tych wyborach, „pewnie kogoś z Koalicji”. Tutaj też duży plus  

dla mieszkańców za czujność, choć te plakaty zaklejały innego kandydata z PiS. 
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Podsumowanie działań w ramach kampanii wyborczych w Słupsku - tabelaryczne  

(źródło: www.inspiruj.org)   

LP Komitet Wyborczy 

lub wnioskodawca 

Kandydat/dz

iałanie 

Okres Uwagi Koszt dla 

komitetu 
1 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

bus 

informacyjny 

22.08.2019 Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Nie monitorowano 

     60,00 zł 

2 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Zbigniew 

Konwiński 

31.08-

13.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring od 31.08 – 14.10 – bez 

uwag 

2299,76 zł 

3 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Piotr Müller 11.09 - 

13.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring od 11.09 – 14.10 – bez 

uwag 

2524,50 

4 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Piotr Müller 07.10 - 

13.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

banery nie zdjęto terminowo – 

nałożono karę administracyjną 

1071,00 

plus 

kara  

3zł x 0,85 m2 x 

6 szt. x 1 dni x 

10 = 

153,00  zł 

5 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

działania 

informacyjne 

"Cysterna 

wstydu" 

12.09 Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Uwagi z monitoringu – kierowca 

cysterny naruszył przepisy ruchu 

drogowego wjeżdżając na Plac 

Zwycięstwa gdzie obowiązuje zakaz 

ruchu pojazdów ciężarowych – 

zgłoszono organom Policji 

150,00 

6 Komitet Obrony 

Demokracji 

działania 

informacyjne 

 

13.09 

27.09 

11.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring  13.09 - bez uwag 

Monitoring  27.09 - bez uwag 

Monitoring  11.10- bez uwag 

 

12,00 + 

12,00 + 

12,00 

7 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Małgorzata 

Zwiercan 

12.09 - 

16.09  

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

 

kara  

3zł x 1,82 m2 x 

13 szt. x 4 dni 

x 10 = 

2.839.20 zł 

8 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Małgorzata 

Zwiercan 

04.10 – 

10.10  

Podczas monitoringu stwierdzono 

jeden nadmiarowy baner przy 

skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, Wolności 

i 3-go Maja 

 

1598,40 

plus 

kara  

3zł x 1,44 m2 x 

1 szt. x 7 dni x 

10 = 

302,40  zł 

9 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Małgorzata 

Zwiercan 

11.10 - 

14.10  

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

 

kara  

3zł x 1,44 m2 x 

1 szt. x 4 dni x 

10 = 

172,80 zł 

10 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Małgorzata 

Zwiercan 

08.10 - 

13.10  

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring  – bez uwag 

1088,64 

http://www.inspiruj.org/
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11 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Danuta 

Wawrowska 

15.09 

16.09. - 

13.10 

Wniosek złożony 16.09 na banery 

powieszone już 15.09, decyzja od 

16.09, za 15.09 nałożono karę 

336,00 zł 

kara 

3zł x 2 m2 x 2 

szt. x 1 dzień x 

10 = 

120,00 zł 

12 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Danuta 

Wawrowska 

01.10. - 

14.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring od 01.10 – 14.10 – bez 

uwag 

588,00 

13 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Barbara 

Nowacka 

15.09 - 

16.09 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

 

kara  

3zł x 2 m2 x 3 

szt. x 2 dni x 

10 plus  

3zł x 2 m2 x 1 

szt. x 1 dzień x 

10 

420,00 zł 

14 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Barbara 

Nowacka 

08.10 – 

15.10 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

 

kara  

3zł x 2 m2 x 5 

szt. x 8 dni x 

10  

2400,00 zł 

15 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Marcin Horała 21.09 - 

11.10 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 0,6408 

m2 x 18 szt. x 

10 dni x 10 

plus  

3zł x 0,6408 

m2 x 17 szt. x 

11 dni x 10 

7.055,18 zł 

16 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Dorota 

Arciszewska-

Mielewczyk 

16.09 - 

13.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

banery nie zdjęto terminowo – 

nałożono karę administracyjną 

1680,00 

plus  

kara 

3zł x 1 m2 x 20 

szt. x 2 dni x 

10 

1.200,00 zł 

17 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Dorota 

Arciszewska-

Mielewczyk 

23.09 - 

30.09 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 2m2 x 2 

szt. x 8 dni x 

10 =  

960,00  zł 

18 KW Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

Joanna 

Senyszyn 

23.09 - 

15.10  

Złożono wniosek, wydano decyzję  

Podczas monitoringu stwierdzono 

nadmiarowy jeden baner przy ul. 

Szczecińskiej (przy Siłowni Shogun), a 

także, że banery mają większą 

powierzchnię niż podano we 

wniosku. 

535,50 zł 

plus  

kara 

180,00 zł 
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19 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Radomir 

Szumełda 

26.09 BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 2m2 x 3 

szt. x 1 dzień x 

10 =  

180,00  zł 

20 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Henryka 

Krzywonos-

Strycharska 

29.09 - 

13.10  

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring od 29.09 – 14.10 – bez 

uwag 

450,00 

21 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Kazimierz 

Plocke 

26.09 - 

01.10 

Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

Monitoring od 26.09 – 14.10 

Plakaty zostały zmyte przez deszcz. 

Puste płyty wisiały jeszcze po 

terminie zdjęcia 

703,80 

22 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Anna 

Wańtuchowicz 

 Zgłoszone do ZIM, wydano decyzję 

banery nie zdjęto terminowo – 

nałożono karę administracyjną 

114,00 

plus  

kara 

3zł x 2 m2 x 1 

szt. x 1 dni x 

10 

60,00 zł 

23 KW Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

Jan Ponulak 27.09.2019 BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 1m2 x 1 

szt. x 1 dzień x 

10 =  

60,00  zł 

24 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Kazimierz 

Kleina 

03.10 BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 1m2 x 1 

szt. x 1 dzień x 

10 =  

60,00  zł 

25 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Magdalena 

Sroka 

05.10 - 

11.10 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 1,341 m2 

x 1 szt. x 7 dni 

x 10 =  

281,61 zł 

26 KKW Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL Zieloni 

Rafał Szlas 10.10 – 

16.10 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 2 m2 x 1 

szt. x 6 dni x 

10 =  

360,00 zł 

27 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Michał Kowalski 11.10 – 

14.11 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 1,8 m2 x 

1 szt. x 4 dni x 

10 =  

216,00 zł 

28 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Ryszard 

Zarudzki 

11.10 – 

14.11 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 2 m2 x 1 

szt. x 4 dni x 

10 =  

240,00 zł 
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29 KW Prawo i 

Sprawiedliwość 

Paweł 

Stolarczyk 

11.10 – 

14.11 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

3zł x 2 m2 x 1 

szt. x 4 dni x 

10 =  

240,00 zł 

30 KW Konfederacja Wolność 

I Niepodległość 

Przemysław 

Lipski  

11.10 – 

14.11 

BRAK WNIOSKU - BANERY 

NIELEGALNE 

kara  

422,16 zł 

     

 

Podsumowanie raportu 

   Postawione na wstępie pytanie o uczciwość kandydatów (w tym i sztabów) w zestawieniu  

z wynikami monitoringu wydaje się bardzo zasadne. Na 21 kandydatów, których sztaby 

wyborcze postanowiły umieścić informacje w przestrzeni miejskiej, tylko dwoje dostosowało 

się do postawionych przez siebie założeń (data zawieszenia, wymiary oraz data demontażu). 

Dwoje kandydatów z 21 osób to 10% uczciwości. 

   Zastanawiający wydaje się również fakt, że wystawiono decyzje z karami pieniężnymi  

na kwotę 17.922,35. Gdyby na te banery wystawiono decyzje zgodnie z wnioskami, to łączna 

kwota nie przekroczyłaby 1800 zł. Szczególnie, ze procedura została uproszczona  

do minimum. Wystarczyłoby napisać wniosek, zeskanować i wysłać drogą mailową do ZIM,  

a następnie ruszyć w miasto rozwieszać banery. Proste? 

    Oczywiście warto zapytać gdzie można rozwiesić reklamy wyborcze, zaproponować 

lokalizacje i upewnić się, czy dane miejsce nie jest wyłączone z umieszczania banerów  

i plakatów. Po jednym telefonie i mailu z wnioskiem można było uniknąć przykrych 

konsekwencji. 

 

   Podsumowując raport należy pamiętać, że kandydaci do Sejmu i Senatu, na najważniejsze 

stanowiska w Polsce, stanowiące prawo, nie powinny łamać go już na etapie kampanii 

wyborczej. Nie jest to znikoma waga naruszenia prawa, gdyż w znacznej mierze narusza 

dobro wyborców i skutkuje ograniczonym zaufaniem społecznym.  

    Zadziwiający jest również fakt, kiedy strony, którym udokumentowano wykroczenie, 

próbują za wszelką cenę uniknąć konsekwencji. A przecież wymierzenie kary 

administracyjnej ma za zadanie nie tylko zadośćuczynić sprawiedliwości społecznej,  

ale także skłonić komitety wyborcze do przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, 

zwłaszcza w tak ważnej kwestii, jak wybory parlamentarne. 

 

   Warto także pamiętać, że gmina, miasto, wieś, drogi gminne, nie są własnością urzędów, 

ale mieszkańców danej gminy - wsi, miasta, powiatu, województwa, kraju. Nadwyrężając 

zaufanie, poprzez wieszanie nielegalnych reklam wyborczych, kandydaci pokazują,  

jak bardzo zamierzają dbać o interes tych, w których imieniu chcą występować w 

przyszłości. A jeżeli już się stało, bo mylić się jest rzeczą ludzką, to przyjmijmy konsekwencję 

swoich czynów i wyciągajmy wnioski na przyszłość. Niezależnie od wyborów… 
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              Opracowało:   

          Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE 

          Robert Chomicki 

Małgorzata Łosiewicz  

           Katarzyna Gajda  

 

Zdjęcia: Robert Chomicki  
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Decyzje administracyjne  

z nałożonymi karami pieniężnymi 

za zajęcie pasa ruchu drogowego 

bez zgody Zarządu Inwestycji  

Miejskich w Słupsku 
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