
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 lipca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego 

Polska Jest Najważniejsza 

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 Polska Jest 

Najważniejsza 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 Polska Jest Najważniejsza przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 4 stycznia 2012 r., 

tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport 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, dołączonych do niego dokumentów oraz 

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

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza w okresie sprawozdawczym 

pozyskał środki finansowe w wysokości 1 436 729,46 zł. Środki te pochodziły 

z Funduszu Wyborczego partii Polska Jest Najważniejsza (1 436 724,63 zł) oraz 
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z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4,83 zł) i były 

gromadzone na rachunku bankowym nr 98 1020 1097 0000 7902 0220 1820, 

otwartym w Banku PKO BP S.A. III Oddział w Warszawie. Do umowy rachunku 

bankowego Komitetu wprowadzono zastrzeżenia wymienione w art. 134 § 6 Kodeksu 

wyborczego. 

Wpłaty na rzecz Komitetu były dokonywane w formie zgodnej z treścią 

art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego oraz w terminach określonych w art. 129 § 2 

Kodeksu wyborczego. 

Wydatki/koszty Komitetu wyniosły 1 513 038,76 zł, zostały przeznaczone 

na finansowanie kampanii wyborczej 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, 

jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, nie przekroczyły limitu wydatków, 

określonego w art. 136 Kodeksu wyborczego. 

Zobowiązania Komitetu w wysokości 76 309,30 zł, jak wynika 

z załączonych do sprawozdania dokumentów oraz z opinii i raportu biegłego 

rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Komitetu, zostały uregulowane 

w terminie do 5 grudnia 2011 r. z Funduszu Wyborczego partii Polska Jest 

Najważniejsza, tj. zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego. 

Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie 

finansowe Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza prowadził księgi rachunkowe 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), tj. zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu 

wyborczego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję 

Wyborczą o adresie strony internetowej Komitetu w terminie 7 dni od dnia przyjęcia 

przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, 

tj. zgodnie z art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego. Komitet korzystał, na podstawie 

umowy dzierżawy z dnia 9 sierpnia 2011 r., z domeny internetowej należącej do partii 

Polska Jest Najważniejsza. Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem zakładki 

Komitetu „wybory-2011”, jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów, 

wyniosły 20 zł i w takiej wysokości zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym. 

Załączone do sprawozdania dokumenty wskazują, że Komitet Wyborczy 

Polska Jest Najważniejsza w okresie kampanii wyborczej miał siedzibę w lokalu 

położonym w Warszawie w Al. Ujazdowskich 26, należącym do partii Polska Jest 
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Najważniejsza. W tym celu, zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu wyborczego, Komitet 

podpisał z Partią w dniu 8 sierpnia 2011 r. stosowną umowę użyczenia. Koszta 

związane z korzystaniem z tego lokalu zostały określone w kwocie 7 000 zł i w takiej 

wysokości zostały wykazane w sprawozdaniu. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych, opinii 

i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych przez pełnomocnika 

finansowego Komitetu, 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 

 

 


