
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 czerwca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Polska Patriotyczna  

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 

oraz Nr 217, poz. 1281) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Polska Patriotyczna 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych 

z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 102 § 1 Kodeksu 

wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 9 stycznia 2012 r., tj. z zachowaniem 

terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. Do sprawozdania dołączono 

raport i opinię biegłego rewidenta wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania i dołączonych do niego dokumentów oraz 

po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna na cele związane z wyborami 

pozyskał środki w kwocie 3 000,22 zł, które oprócz odsetek bankowych (0,22 zł) 

w całości pochodziły z rachunku bankowego Funduszu Wyborczego partii politycznej 
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Polska Patriotyczna i zostały przekazane w formie zgodnej z określoną w art. 134 § 5 

Kodeksu wyborczego.  

Środki te były gromadzone na rachunku bankowym Komitetu o nr 47 8689 

0007 0008 7375 2000 0020 prowadzonym przez Spółdzielczy Bank Powiatowy 

w Piaskach. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wymienione 

w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Wydatki/koszty Komitetu wyniosły 3 000,12 zł i nie przekroczyły limitu, 

określonego na podstawie art. 135 § 1, w związku z art. 199 i 259 Kodeksu 

wyborczego. Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na 

zasadach reklamy nie przekroczyły limitu wydatków, określonego w art. 136 Kodeksu 

wyborczego. 

Ze sprawozdania wynika, że Komitet do swoich wydatków zaliczył kwotę 

200,04 zł dotyczącą zakupu paliwa do samochodu osobowego. Według raportu 

biegłego rewidenta Komitet nie przedstawił dokumentów świadczących o tytule, 

na podstawie którego Komitet mógł korzystać z przedmiotowego pojazdu oraz nie 

wykazał związku  zakupu paliwa z prowadzoną kampanią wyborczą.  

Komitet w odpowiedzi na pytanie Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnił, 

że na czas kampanii wyborczej korzystał z samochodu osobowego o nr rej. LSW48CN 

użyczonego przez osobę prywatną. Komitet z własnych środków pokrył koszty paliwa 

na przejazd tym samochodem do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, w celu 

dostarczenia stosownych dokumentów związanych z rejestracją Komitetu. 

W sprawozdaniu Komitet wykazał, że nie poniósł kosztów wynajmu 

powierzchni biurowej, kosztów energii elektrycznej, kosztów telekomunikacyjnych 

oraz kosztów utworzenia i utrzymania strony internetowej. 

Według raportu biegłego rewidenta Komitet nie poniósł ww. kosztów gdyż 

w trakcie  kampanii wyborczej nieodpłatnie korzystał z lokalu stanowiącego siedzibę 

partii Polska Patriotyczna. Odnośnie kosztów utworzenia i utrzymania strony 

internetowej Komitet przyznał, że nie utworzył strony internetowej i w związku z tym 

nie poniósł żadnych kosztów związanych z jej utrzymaniem. 

Brak strony internetowej Komitetu narusza art. 102 § 1 Kodeksu 

wyborczego zgodnie z którym  pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 7 dni o dnia 

przyjęcia przez  Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej na której komitet 

zamieszcza informacje określone w kodeksie. A zatem pełnomocnik wyborczy 

Komitetu Wyborczego Polska Patriotyczna najpóźniej w dniu 16.08.2011 r. winien był 
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zawiadomić Państwową Komisję wyborczą o adresie strony internetowej Komitetu, 

czego nie uczynił. Uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania.  

Nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami Komitetu 

wyniosła 0,10 zł i powinna zostać przekazana zgodnie z art. 138 § 1 Kodeksu 

wyborczego na rachunek Funduszu Wyborczego.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 

Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz  

 
 


