
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 lipca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawica 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 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 bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawica 

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.  

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Prawica przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej 

sprawozdanie finansowe w dniu 9 stycznia 2012 r., 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. 
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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 Prawica na cele związane z wyborami pozyskał środki 

w kwocie 100 000,00 zł, które zgodnie z art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego w całości 

pochodziły z Funduszu Wyborczego partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej 

i przekazane zostały w formie wymaganej przez przepis art. 134 § 1 Kodeksu 

wyborczego. Środki te były gromadzone na rachunku bankowym Komitetu 

o nr 39 2030 0045 1110 0000 0212 2830 prowadzonym przez bank BGŻ S.A. Oddział 

w Stalowej Woli. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenie, 

że środki na rzecz Komitetu Wyborczego mogą być przekazywane wyłącznie 

z funduszu wyborczego partii Prawica Rzeczypospolitej, jedynie czekiem 

rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą oraz, że środki finansowe mogą być 

wpłacane jedynie do dnia 9.10.2011 r. 

Według biegłego rewidenta kwota wpływów na rachunek bankowy 

wynosiła 100.050,15 zł. Różni się zatem od kwoty środków przekazanych z Funduszu 

Wyborczego partii o kwotę 50,15 zł. Różnica ta (50,15 zł) dotyczy zwrotu z tytułu 

nadpłaty faktury. 

Wydatki/koszty Komitetu wyniosły 101 810,07 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 właściwych dla reklamy nie przekroczyły limitu wydatków, określonego 

w art. 136 Kodeksu wyborczego. 

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe 

Komitetu  Wyborczego Prawica wyniosły 1 810,07 zł; zostały one ujęte w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 1 do sprawozdania. 

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Prawica w dniu 16 sierpnia 2011 r., 

w terminie zgodnym z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, zawiadomił Państwową 

Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej Komitetu.  
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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 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Stanisław Zabłocki 

 


