
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 7 maja 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego 

Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera 

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 Nasz Dom Polska – 

Samoobrona Andrzeja Leppera 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, art. 134 § 6 

i art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 9 stycznia 

2011 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego 

komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173). 

Do sprawozdania dołączono opinię biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 
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Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego i dołączonych do niego 

dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera 

na cele związane z wyborami pozyskał przychody/wpływy w kwocie 5 770,00 zł, 

w całości pochodzące z Funduszu Wyborczego partii Nasz Dom Polska – Samoobrona 

Andrzeja Leppera. Kwota 50,00 zł została w dniu 29 września 2011 r. przekazana 

na rachunek Komitetu bezpośrednio z rachunku bieżącego partii Nasz Dom Polska – 

Samoobrona Andrzeja Leppera o nr 73 1160 2202 0000 0001 7155 3302, a nie 

z rachunku jej Funduszu Wyborczego o nr 33 1660 2202 0000 0001 7162 9585, 

ale w tym samym dniu, tj. 29 września 2011 r., równowartość tej kwoty została 

przekazana z rachunku Funduszu Wyborczego Partii na jej rachunek bieżący celem 

uregulowania stosunków finansowych między Funduszem Wyborczym, rachunkiem 

bieżącym Partii i rachunkiem jej Komitetu Wyborczego. 

Wszystkie pozyskane przez Komitet Wyborczy środki były gromadzone 

na rachunku bankowym o numerze 39 1240 6218 1111 0010 4162 9867 prowadzonym 

w Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57. 

Do umowy rachunku bankowego nie wprowadzono zastrzeżenia wskazanego 

w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego o wymaganym sposobie dokonywania wpłat 

na rzecz komitetu oraz o dopuszczalnym źródle pozyskania środków finansowych 

przez komitet, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat. 

Wydatki lub koszty Komitetu wyniosły 5 770,00 zł i nie przekroczyły 

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

wyborczego. 

Wydatki Komitetu 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. 
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Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, wydatki Komitetu zostały 

przeznaczone na cele związane z wyborami. 

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w części „B” 

sprawozdania (wydatki lub koszty) błędnie wypełnione zostały następujące pozycje: 

1) w części B pkt 2 sprawozdania (usługi obce) — wpisana została kwota 

4 660,00 zł, stanowiąca sumowanie kwot wykazanych w części B pkt 2, 

ppkt 1 i ppkt 2 oraz w części B pkt 4, zamiast prawidłowej kwoty 

3 972,44 zł. Do kwoty tej nie powinna bowiem zostać zaliczona kwota 

688,20 zł wykazana w części B pkt 4 sprawozdania; 

2) w części B, pkt 2, ppkt 2, lit. f sprawozdania błędnie wykazana została 

kwota 77,75 zł, zamiast kwoty 55,35 zł. Kwota 22,40 zł, będąca różnicą 

między nimi, stanowiła bowiem koszt obsługi rachunku bankowego 

Komitetu, a w związku z tym, powinna zostać wykazana w części B pkt 4 

sprawozdania (pozostałe wydatki); 

3) w części B pkt 4 sprawozdania (pozostałe wydatki) wykazana powinna 

zostać kwota 710,60 zł, a nie 688,20 zł. Do wpisanej w tej pozycji, 

w złożonym sprawozdaniu, kwoty 688,20 zł, powinna bowiem zostać 

dodana kwota 22,40 zł (koszty bankowe), którą błędnie wykazano w części 

B, pkt 2, ppkt 2, lit. f sprawozdania. 

Ponadto w części II (informacje szczegółowe), pkt 1, lit. b sprawozdania 

błędnie wskazana została data ostatniej wpłaty na rachunek komitetu — 30 września 

2011 r. Jak wynika z historii rachunku bankowego Komitetu oraz opinii i raportu 

biegłego rewidenta, ostatnia wpłata na rachunek Komitetu dokonana została bowiem 

3 października 2011 r. 

A zatem, w złożonym przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – 

Samoobrona Andrzeja Leppera sprawozdaniu, wykazane zostały kwoty, które 

nie odpowiadały kwotom wynikającym z załączonych dokumentów. Złożenie 

sprawozdania sporządzonego w sposób niezgodny ze stanem faktycznym narusza 

ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego.  

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Nasz Dom Polska – Samoobrona 

Andrzeja Leppera, mimo utworzenia strony internetowej Komitetu, o czym świadczą 

dokumenty finansowe tego Komitetu, nie zawiadomił Państwowej Komisji Wyborczej 
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o jej utworzeniu i adresie, do czego zobowiązany był art. 102 § 1 Kodeksu 

wyborczego. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Nasz Dom Polska – 

Samoobrona Andrzeja Leppera zostało złożone Państwowej Komisji Wyborczej 

w dniu 19 sierpnia 2011 r. Termin zawiadomienia o utworzeniu strony internetowej 

upłynął zatem 26 sierpnia 2011 r. 

Zgodnie z art. 144 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienia nie stanowią 

przesłanek 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: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Stanisław Zabłocki 

 
 


