
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  21  maja  2007 r. 

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców 

„Obrona Narodu Polskiego” o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych 

wydatkach w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 

 
postanawia 

 
odrzucić łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców „Obrona 
Narodu Polskiego” o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 
w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2006 r., z powodu naruszenia 
art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Obrona Narodu Polskiego” przedłoŜył 

Państwowej Komisji Wyborczej łączne sprawozdanie finansowe o źródłach 

pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, w związku 

z udziałem w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 

w bezpośrednich wyborach wójtów, z zachowaniem terminu określonego w art. 84 

ust. 2 Ordynacji wyborczej. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów 
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wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele 

wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz.U. 

z 23 listopada 2006 r. Nr 212, poz. 1561). 

śaden z uprawnionych podmiotów, określonych w art. 84b Ordynacji nie 

zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłoŜonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Wyborców „Obrona Narodu Polskiego” pozyskał na cele 

wyborcze kwotę 15.811,10 zł, która gromadzona była na rachunku bankowym nr 12 

8448 0004 0029 1440 2045 0002 w Banku Spółdzielczym w Pszczynie. Składały się 

nią wpłaty od osób fizycznych – 15.805,00 zł i 6,10 zł pochodzące z odsetek od 

środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wpłaty osób fizycznych na kwotę 

14.605,00 zł dokonywane były zgodnie z art. 83d ust. 3 Ordynacji, w formie 

bezgotówkowej, natomiast kwotę 1.200,00 zł wpłacił na rachunek Komitetu Stefan 

Besz w dniu 6 listopada 2006 r. w Urzędzie Pocztowym nr: 005504061102AH#10034. 

Stanowi to naruszenie wskazanego art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej stanowiącego, 

iŜ środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie 

czekiem, przelewem lub kartą płatniczą, skutkujące odrzuceniem sprawozdania 

finansowego Komitetu. Za przelew w rozumieniu Prawa bankowego nie moŜe być 

bowiem uznana wpłata dokonana w formie przekazu pocztowego (art. 63c ustawy 

Prawo bankowe). 

Do umowy rachunku bankowego Komitet nie wprowadził zastrzeŜenia 

o wymaganym ustawą sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego 

oraz dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet 

wyborczy, a takŜe o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat. Stanowi to 

naruszenie art. 83d ust. 4 Ordynacji. 

śadna z osób fizycznych dokonujących wpłat na rachunek Komitetu nie 

przekroczyła dozwolonego łącznego limitu wpłat wynoszącego 15-krotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu 

poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, 

tj. 13.486,50 zł (art. 83d ust. 2 Ordynacji wyborczej). 

Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów bankowych wydatki 
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Komitetu wyniosły 15.584,58 zł, a nie 15.796,10 zł, co wykazał Komitet w punkcie 

„C” sprawozdania. Wydatki Komitetu bezpośrednio związane z udziałem w wyborach 

wyniosły bowiem 15.569.58 zł, a 15,00 zł zostało wydatkowane na pokrycie kosztów 

prowizji bankowych. Pozostała na rachunku bankowym kwota 226,52 zł, została 

w dniu 12 stycznia 2007 r. przekazana na rzecz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny 

„Przystań” w Pszczynie, co stanowi naruszenie art. 83f ust. 4 Ordynacji wyborczej, 

zgodnie z którym wysokość nadwyŜki ustala się po wydaniu przez właściwy organ 

ostatecznego postanowienia o przyjęciu bądź odrzuceniu sprawozdania finansowego. 

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet odbywało 

się w terminach określonych w art. 83 ust. 2 i 4 Ordynacji. 

Koszty kampanii wyborczej nie przekroczyły limitu wydatków obliczonego dla 

Komitetu Wyborczego Wyborców „Obrona Narodu Polskiego”, na podstawie 

art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji, na kwotę 558.653,00 zł, a nie jak błędnie wykazał Komitet 

w punkcie „B” sprawozdania na 551.653,00 zł. 

W wyniku analizy sprawozdania Komitetu Wyborczego Wyborców „Obrona 

Narodu Polskiego” oraz załączonych do niego dokumentów Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, iŜ Komitet prowadząc gospodarkę finansową naruszył art. 83d 

ust. 3 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, czego 

skutkiem jest odrzucenie jego sprawozdania finansowego na podstawie art. 84a ust. 1 

pkt 3 lit. d) tej Ordynacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, iŜ Komitet naruszył takŜe art. 83d ust. 4 

i art. 83f ust. 4 tej Ordynacji, które to naruszenia są jednak uchybieniami 

niestanowiącymi podstawy odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji, kwota w wysokości 1.200,00 zł, pozyskana 

z naruszeniem przepisów ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

JeŜeli korzyść majątkowa została zuŜyta lub utracona, przepadkowi podlega jej 

równowartość. 

Na podstawie art. 84d ust. 3 ustawy, komitet wyborczy w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania, a w przypadku 

złoŜenia skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6 – w terminie 14 dni od 

uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd NajwyŜszy, moŜe dokonać 

dobrowolnej wpłaty na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. 
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Potwierdzenie przekazania kwoty 1.200,00 zł naleŜy przedstawić Państwowej Komisji 

Wyborczej. W przypadku odmowy dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie 

postępowanie z art. 84d ust. 5 Ordynacji wyborczej. 

W związku z powyŜszym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, jak 

w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Wyborców „Obrona Narodu Polskiego” przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Sądu NajwyŜszego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 
 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 

 


