
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 5 maja 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin 

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 2 ustawy z dnia 

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

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

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu związanych 

z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

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

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 120 ust. 1 Ordynacji 

wyborczej. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 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 według wzoru określonego 

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). 

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

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. Roszczenie finansowe zgłosiła natomiast firma wydawnicza, która 
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świadczyła na rzecz Komitetu Wyborczego usługi reklamowe. Kwestionuje ona 

prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu zobowiązań finansowych, rzutujących na 

ogólną kwotę wydatków/kosztów kampanii wyborczej. 

Na potrzeby gromadzenia środków pieniężnych Komitet Wyborczy Liga 

Polskich Rodzin otworzył rachunek w PKO BP o nr 05 1020 1097 0000 7802 0139 

0780. Od daty otwarcia rachunku w dniu 11 września 2007 r. do dnia wyborów 

na rachunek Komitetu Wyborczego przelano z Funduszu Wyborczego Ligi Polskich 

Rodzin (nr rach. 81 1020 1097 0000 7502 0004 9213) łączną kwotę 5.280.000,00 zł. 

Zasilanie rachunku Komitetu Wyborczego odbywało się w terminie określonym 

w art. 110 ust. 2 i 4 ze źródła wskazanego w art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Na podstawie analizy historii rachunku bankowego stwierdzono występowanie dwóch 

przelewów przychodzących na kwoty 2000,00 zł i 1.172,00 zł, dokonanych przez 

podmioty różne od Funduszu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin. Z opisu operacji 

wynika, iż w obydwu przypadkach wpłaty stanowiły zwrot środków na podstawie 

faktur korygujących z tytułu nadpłaty za wykonane usługi. Wpłat tych nie zalicza się 

do przychodu. 

Do przychodów wliczono wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz 

Komitetu Wyborczego, wycenionych na łączną kwotę 13.518,36 zł.  

Według protokołu komisyjnej wyceny usług, świadczone nieodpłatnie usługi 

polegały na wykonywaniu czynności kierowcy przy użyciu prywatnych samochodów. 

Koszty paliwa pokrywane były ze środków Komitetu Wyborczego. Osoby świadczące 

nieodpłatnie usługi były osobami fizycznymi zamieszkałymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone zostało w raporcie biegłego rewidenta. 

Sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 5.293.146,47 zł, 

po stronie wydatków/kosztów kwotę 6.142.706,06 zł, w tym nieuregulowane 

zobowiązania finansowe na łączną kwotę 884.876,11 zł. Wykazy zobowiązań wobec 

kontrahentów, urzędu skarbowego i z tytułu rozliczenia zaliczek stanowią załączniki 

do sprawozdania. W dacie sporządzenia sprawozdania Komitetowi Wyborczemu 

przysługiwały należności z tytułu nierozliczonych nadpłat w kwocie 35.316,79 zł. 

W toku badania sprawozdania Państwowa Komisja Wyborcza została 

poinformowana przez firmę MIRBUD ze Skierniewic, wydawcę gazety lokalnej, 

o roszczeniu finansowym od Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin za reklamę 

zamieszczoną w gazecie „Głos Żyrardowa i Okolic”. Zobowiązanie finansowe 

na kwotę 1.612,35 zł do dnia złożenia sprawozdania nie zostało uregulowane, ani też 

nie jest wykazane w załączniku nr 1 do sprawozdania wyborczego. 
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Materiały przedstawione przez usługodawcę nie budzą zastrzeżeń co do formy, 

treści i terminu zlecenia wystawionego przez Komitet Wyborczy Ligi Polskich 

Rodzin, a także kwoty należności określonej w wystawionej fakturze. Pominięcie 

kosztów kampanii wyborczej w sprawozdaniu wskazuje na naruszenie art. 120 ust. 1 

Ordynacji wyborczej. Pełnomocnik finansowy ma bowiem obowiązek, zgodnie 

z cytowanym przepisem, przedłożyć sprawozdanie o całości przychodów, wydatków 

i zobowiązań finansowych zaciągniętych w trakcie kampanii wyborczej, w tym 

również nieuregulowanych do dnia złożenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 122 ust. 2 Ordynacji 

wyborczej wezwała w dniu 21 kwietnia 2008 r. pełnomocnika finansowego 

do udzielenia wyjaśnień, w związku z zaistniałymi wątpliwościami co do 

prawidłowości sprawozdania w pozycji wydatków/kosztów oraz pozostałych 

zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, wyznaczając termin udzielenia 

wyjaśnień na dzień 28 kwietnia 2008 r. 

Do dnia podjęcia niniejszej uchwały pełnomocnik finansowy nie udzielił 

odpowiedzi na wezwanie, w związku z tym sprawę należało rozpatrzyć na podstawie 

dokumentacji przesłanej przez firmę MIRBUD i ocenić jako uprawdopodobnione 

uchybienie Komitetu Wyborczego, polegające na naruszeniu art. 120 ust. 1 Ordynacji 

wyborczej. 

Powyższe rodzi także podejrzenie prowadzenia rachunkowości niezgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 

76, poz. 694 ze zmianami), o czym — ze względu na karalność tego czynu 

— Państwowa Komisja Wyborcza powiadomi organa ścigania. 

Zgodnie z art. 104 ust. 1 Ordynacji wyborczej, odpowiedzialność 

za zobowiązania finansowe związane z prowadzeniem kampanii wyborczej ponosi 

partia polityczna Liga Polskich Rodzin i pokrywa je ze środków Funduszu 

Wyborczego. 

Wykazana w sprawozdaniu wysokość wydatków stanowi 22,8% 

przysługującego Komitetowi limitu wydatków, wyliczonego na podstawie art. 114 

Ordynacji wyborczej na kwotę 26.949.934 zł. 

Koszty kampanii wyborczej prowadzonej w formach i na zasadach właściwych 

dla reklamy nie przekroczyły 80% limitu wydatków tego Komitetu. W strukturze 

wydatków największą wartość stanowią odpłatne usługi obce za korzystanie 

ze środków masowego przekazu (42% wydatków) oraz odpłatność za wykonanie 

materiałów wyborczych (27%). 
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Wykazane w sprawozdaniu wydatki zostały prawidłowo udokumentowane 

umowami, fakturami i innymi dowodami zatwierdzonymi przez pełnomocnika 

finansowego. Według raportu biegłego rewidenta, wydatki zostały prawidłowo 

zakwalifikowane na konta dostosowane do pozycji sprawozdania wyborczego, 

a ich wartość jest zgodna z ewidencją księgową. 

Wskazane uchybienie, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej 

nie stanowi podstawy do odrzucenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin, dokumentami do niego 

załączonymi oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
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 

 
 


