
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Narodowego Odrodzenia 

Polski z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Narodowego Odrodzenia 

Polski 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, 

przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., z powodu naruszenia art. 132 § 5 

Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 25 stycznia 2016 r., 

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

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, określonym 

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 wraz z raportem biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową 

Komisję Wyborczą. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. 

poz. 1232 i 1250. 



 2 

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

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego tego Komitetu. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego dokumentów 

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Narodowe Odrodzenie Polski w okresie sprawozdawczym 

nie prowadził gospodarki finansowej, nie otworzył rachunku bankowego, nie pozyskiwał 

ani nie wydatkował żadnych środków pieniężnych. We wszystkich pozycjach 

sprawozdania zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków wykazano „0”. 

W sprawozdaniu Komitet wykazał, że nie poniósł kosztów wynajmu powierzchni 

biurowej, kosztów energii elektrycznej ani kosztów telekomunikacyjnych. Z wyjaśnień 

pełnomocnika finansowego Komitetu wynika, że Komitet nie korzystał z tego rodzaju 

świadczeń. Ponadto, jak wynika z wyjaśnień, Komitet w okresie sprawozdawczym 

korzystał nieodpłatnie z lokalu partii Narodowe Odrodzenie Polski. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Komitetu o wyjaśnienie, 

kto i w jakiej wysokości ponosił koszty związane z kampanią wyborczą prowadzoną 

poprzez akcje „Nacjonaliści do Senatu”, koszty wytworzenia spotów wyborczych 

kandydatów do Senatu, utworzenia baneru internetowego przedstawiającego kandydatów 

do Senatu oraz prowadzenia na stronie internetowej www.nop.org.pl podstrony 

informującej o kandydatach do Senatu. 

W udzielonych wyjaśnieniach pełnomocnik finansowy Komitetu oświadczył, 

iż kampania „Nacjonaliści do Senatu” jest akcją ogólno propagandową partii politycznej 

i rozpoczęła się na długo przed ogłoszeniem wyborów. Twierdzenie to nie znajduje 

potwierdzenia w zebranym materiale, gdyż zawiadomienie o utworzeniu Komitetu zostało 

dokonane w dniu 24 lipca 2015 r., a przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą 

w dniu 27 lipca 2015 r., informacja zaś dotycząca kampanii „Nacjonaliści do Senatu” 

pojawia się na stronie internetowej http://www.nop.org.pl/2015/08/05/nacjonalisci-do-

senatu dnia 5 sierpnia 2015 r. tj. w trakcie trwania kampanii wyborczej. 

W odpowiedzi na kolejne pytanie, z jakich środków zostały pokryte koszty 

utworzenia 6 spotów wyborczych promujących kandydatów Komitetu do Senatu, 

pełnomocnik finansowy oświadczył, iż zostały one wykonane bezpłatnie przez członków 



 3 

partii, jednocześnie wskazując, iż nie były one materiałem agitacyjnym „a jedynie 

materiałem informacyjnym o kandydatach partii” i rozpowszechnianie ich nie pociągało 

za sobą żadnych kosztów, gdyż informacja ta została zamieszczona na własnym serwisie 

internetowym partii oraz przypisanym partii politycznej darmowym kanale serwisu 

YouTube. Jednocześnie pełnomocnik finansowy Komitetu przedłożył oświadczenie, 

iż Komitet nie korzystał ze świadczeń nieodpłatnych od osób fizycznych. Przyjęcie przez 

Komitet od autorów spotów wyborczych (które stanowiły agitację wyborczą 

w rozumieniu art. 105 § 1 Kodeksu wyborczego) korzyści majątkowej w postaci 

nieodpłatnego stworzenia tych spotów oraz przyjęcie od partii politycznej Narodowe 

Odrodzenie Polski nieodpłatnej usługi polegającej na umieszczeniu ich na stronie 

internetowej Partii stanowiło przyjęcie korzyści majątkowych o charakterze 

niepieniężnym, co stanowi naruszenie art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego. Zgodnie 

z art. 144 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienie stanowi przesłankę 

do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Jednocześnie w związku z niewycenieniem przez Komitet przyjętej korzyści 

majątkowej, Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie dokumentów przedstawionych 

przez inne Komitety wyborcze biorące udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 

25 października 2015 r., dotyczące kosztów wykonania spotu, przyjmuje, iż przyjęta 

przez Komitet korzyść ma wartość niemniejszą niż 500,00 zł. 

Ponadto pełnomocnik finansowy Komitetu, w odpowiedzi udzielonej Państwowej 

Komisji Wyborczej oświadczył, iż baner z hasłem wyborczym Komitetu oraz zdjęciami 

i nazwiskami kandydatów na senatorów został stworzony przez członków partii w ramach 

jej działalności statutowej i nie generowało to żadnych kosztów. Przyjęcie przez Komitet 

korzyści majątkowej w postaci nieodpłatnego stworzenia baneru stanowiło przyjęcie 

korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym, co stanowi naruszenie art. 132 § 5 

Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 144 § 1 punkt 3 Kodeksu wyborczego wskazane 

uchybienie stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

W związku z niewycenieniem przez Komitet przyjętej korzyści majątkowej, 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie dokumentów przedstawionych przez inne 

Komitety wyborcze biorące udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., 
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dotyczące kosztów wykonania baneru, przyjmuje, iż przyjęta przez Komitet korzyść ma 

wartość niemniejszą niż 100 zł. 

Stosownie do treści art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego, korzyści majątkowe 

przyjęte przez Komitet wyborczy z naruszeniem przepisów Kodeksu – w przypadku 

Komitetu Wyborczego Narodowe Odrodzenie Polski są to środki w łącznej kwocie 

600,00 zł – podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa 

została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Komitetowi wyborczemu przysługuje prawo dobrowolnego wpłacenia, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia Komitetowi wyborczemu powyższej uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej, a w przypadku złożenia skargi na tę uchwałę do Sądu 

Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego 

przez ten Sąd, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla siedziby 

Komitetu, równowartości środków w kwocie 600,00 zł. Potwierdzenie wpłacenia 

równowartości tych środków Komitet zobowiązany jest przedstawić Państwowej Komisji 

Wyborczej. W przypadku niewykonania wskazanych czynności, podjęte zostaną 

działania, o których jest mowa w art. 149 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Pełnomocnika finansowego, Komitet nie poniósł żadnych 

kosztów związanych z korzystaniem i publikowaniem materiałów odwołujących się 

do wyborów parlamentarnych, publikowanych na stronie internetowej partii politycznej 

Narodowe Odrodzenie Polski, gdyż były to „materiały informacyjno-prasowe”. Z uwagi 

na fakt, że materiały te to liczne publikacje oraz szczegółowe dane dotyczące kandydatów 

do Senatu Komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach parlamentarnych, 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., należy uznać, że Komitet korzystał 

ze strony internetowej Partii, w związku z czym powinien ponosić proporcjonalne koszty 

utrzymania strony internetowej. Przyjęcie przez Komitet korzyści majątkowej w postaci 

nieodpłatnego korzystania z strony internetowej Partii stanowiło przyjęcie korzyści 

majątkowej o charakterze niepieniężnym co stanowi naruszenie art. 132 § 5 Kodeksu 

wyborczego. Zgodnie z art. 144 § 1 punkt 3 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienie 

stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu nie zawiadomił Państwowej Komisji Wyborczej 

o adresie strony internetowej Komitetu. Stanowi to naruszenie 102 § 1 Kodeksu 

wyborczego, zgodnie z którym pełnomocnik wyborczy Komitetu w ciągu 7 dni od dnia 
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przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 

zawiadamia ten organ o adresie strony internetowej. Zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego wskazane uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Narodowego Odrodzenia Polski przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 


