
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 14 maja 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin 

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 Liga Polskich Rodzin 

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 uchybień polegających na naruszeniu art. 102 § 1 oraz art. 128 

Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin przedłożył Państwowej Komisji 

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

terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. Sprawozdanie nie zostało 

podpisane przez pełnomocnika finansowego Komitetu, ale przez osobę upoważnioną 

przez pełnomocnika finansowego do dokonania tej czynności. 

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. 
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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 Liga Polskich Rodzin w okresie sprawozdawczym 

pomimo otwarcia w Banku Pekao S.A. II Oddział w Warszawie rachunku bankowego 

o nr 72 1240 1024 1111 0010 4167 9022 nie prowadził gospodarki finansowej, 

nie pozyskiwał ani nie wydatkował żadnych środków finansowych. We wszystkich 

pozycjach sprawozdania po stronie przychodów wpisano „0”, natomiast po stronie 

wydatków wpisano kwotę „2 000 zł”, która stanowiła wartość zaciągniętych przez 

Komitet zobowiązań finansowych, spłaconych następnie w dniu 9 grudnia 2011 r. 

w trybie art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego z Funduszu Wyborczego partii 

politycznej Liga Polskich Rodzin.  

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego na podstawie 

art. 135 § 1, w związku z art. 199 i 259 Kodeksu wyborczego, a wydatki na kampanię 

wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w 

prasie w rozumieniu prawa prasowego, nie przekroczyły limitu wydatków o którym 

mowa w art. 136 Kodeksu wyborczego. 

Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie 

finansowe Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin nie prowadził rachunkowości 

na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu z dnia 

15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych 

jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 

gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539, z późn. zm.), co stanowi naruszenie art. 128 

Kodeksu wyborczego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu nie zawiadomił Państwowej Komisji 

Wyborczej o adresie strony internetowej Komitetu, co stanowi naruszenie 102 § 1 

Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 

7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia 

o utworzeniu Komitetu zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej. 

Z dokumentów załączonych do sprawozdania wynika, że Komitet Wyborczy w 

okresie sprawozdawczym nie ponosił wydatków związanych z prowadzeniem swojej 

strony internetowej. 
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Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów Komitet 

Wyborczy Liga Polskich Rodzin zawarł w dniu 18 sierpnia 2011 r. umowę użyczenia 

lokalu położonego w Warszawie, przy ul. Wilczej 69/7, należącego do partii 

politycznej Liga Polskich Rodzin. Z oświadczenia osoby upoważnionej przez 

pełnomocnika finansowego Komitetu wynika, że w czasie obowiązywania tej umowy 

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin nie ponosił dodatkowych kosztów 

związanych z eksploatacją obiektu i jego wyposażenia.  

Stwierdzone naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego nie stanowią 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

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, Janusz Niemcewicz, 

Stanisław Zabłocki 

 
 


