
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 kwietnia 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Konfederacji Polski 

Niepodległej — Obóz Patriotyczny z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 

2007 r.  

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 

12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Konfederacji Polski 

Niepodległej – Obóz Patriotyczny o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych tego Komitetu związanych z udziałem w wyborach do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., 

z powodu naruszenia art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem 

terminu określonego w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania wyborczego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone niezgodnie z wzorem 

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie 

sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). Do sprawozdania 

nie załączono wszystkich dokumentów, wymienionych w powołanym rozporządzeniu. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 122 ust. 5 Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania. 
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W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego 

dokumentów, opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła co następuje.  

Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny 

wykazał w sprawozdaniu przychody w kwocie 1.600,00 zł, które – jak wynika 

ze sprawozdania – były gromadzone na rachunku w Banku Spółdzielczym 

w Katowicach, nr rachunku 51 8437 0002 0010 0153 8650 0001. Komitet Wyborczy 

nie załączył do sprawozdania umowy z bankiem na otwarcie tego rachunku, pełnej 

historii rachunku bankowego, bankowych dowodów wpłat na ten rachunek 

i nie nadesłał tych dokumentów do czego został zobowiązany w piśmie z dnia 

18 marca 2008 r. Z załączonych do sprawozdania wydruków kartoteki rachunku 

za okres 22.10.2007-06.11.2007 i za okres 22.10.2007-13.11.2007 wynika, 

że na rachunek Komitetu Wyborczego wpłynęły wpłaty od osób fizycznych na kwotę 

1.600,00 zł. 

Pozyskiwanie przez Komitet Wyborczy partii politycznej środków 

finansowych z innego źródła niż Fundusz Wyborczy partii, która utworzyła 

ten Komitet Wyborczy, stanowi naruszenie art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Zgodnie z powołanym przepisem środki finansowe komitetu wyborczego partii 

politycznej mogą pochodzić jedynie z Funduszu Wyborczego tej partii tworzonego 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 857 ze zmianami). 

Wydatki/koszty Komitetu Wyborczego wykazane w sprawozdaniu wyniosły 

1.622,09 zł i stanowiły 0,6% limitu wydatków, wyliczonego dla Komitetu 

Wyborczego zgodnie z art. 114 Ordynacji wyborczej na kwotę 270.581,67 zł, a koszty 

kampanii wyborczej prowadzonej w formach i na zasadach właściwych dla reklamy 

nie przekroczyły 80% tego limitu. Ze sprawozdania wynika, że koszty związane 

z kampania wyborczą były wyższe o 22,09 zł od dochodów Komitetu Wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca ponadto uwagę na to, że — zgodnie 

z ustaleniami biegłego rewidenta — Komitet nie prowadził rachunkowości w sposób 

zgodny z art. 118 Ordynacji wyborczej. 

Naruszenie art. 111 ust.1 Ordynacji Wyborczej jest przesłanką do odrzucenia 

sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Konfederacji Polski Niepodległej 

– Obóz Patriotyczny na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. d Ordynacji wyborczej. 

Na podstawie art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej równowartość korzyści 

majątkowych w kwocie 1600,00 zł, pozyskanych przez Komitet Wyborczy 
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z naruszeniem art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej podlega przepadkowi na rzecz 

Skarbu Państwa. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego, dokumentami do niego załączonymi, opinią 

i raportem biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Pełnomocnikowi finansowemu Komitetu Wyborczego Konfederacji 

Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny przysługuje prawo wniesienia skargi na 

niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


