
 

 

UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 marca 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Nowa Wizja Polski 

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 Nowa Wizja Polski 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., z 

powodu naruszenia art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej.  

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 120 

ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania 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 Wyborczego. 



 

 

2 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego  

dokumentów oraz na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje.  

Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski  wykazał w sprawozdaniu  przychody w 

kwocie 22.568,86 zł. Środki powyższe były gromadzone na rachunku w Banku 

Zachodnim WBK S.A nr rach. 47 1090 1753 0000 0001 0773 2685. Rachunek ten, jak 

wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów, został otwarty nieprawidłowo 

przez przedstawicieli partii politycznej Nowa Wizja Polski (a nie przez pełnomocnika 

finansowego Komitetu), którzy również zostali określeni jako dysponenci środków 

zgromadzonych na rachunku. Jednakże ze względu na termin otwarcia rachunku, 

sposób dysponowania zgromadzonymi na nim środkami a także treść aneksu do 

umowy rachunku bieżącego nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 r. należy uznać, że de facto 

był to rachunek bankowy Komitetu Wyborczego Nowa Wizja Polski. 

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że wpływy Komitetu 

Wyborczego pochodziły z wpłat dokonywanych z Funduszu Wyborczego partii Nowa 

Wizja Polski (18,86 zł), lecz także z wpłat od osób fizycznych (22.550,00 zł), 

dokonanych bezpośrednio na rachunek Komitetu. 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. 

Należy również zauważyć, że odmienna interpretacja czynności dokonanych w 

związku z otwarciem wyżej wspomnianego rachunku, a mianowicie przyjęcie, że był 

to rachunek bankowy partii politycznej Nowa Wizja Polski (na którym mogą być 

gromadzone środki pochodzące z wpłat od osób fizycznych) — prowadziłoby również 

do stwierdzenia naruszenia art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej, bowiem środki, 

którymi dysponował Komitet nie pochodziły z Funduszu Wyborczego partii (wyżej 

wspomniany rachunek nie był rachunkiem Funduszu Wyborczego). 

Wydatki/koszty Komitetu Wyborczego wykazane w sprawozdaniu wyniosły 

22.568,86 zł i zostały przeznaczone na kampanię wyborczą. Wydatki Komitetu 

Wyborczego stanowiły 5,95 % limitu wydatków, wyliczonego dla Komitetu zgodnie z 

art. 114 Ordynacji wyborczej na kwotę 378.814,34 zł. 

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

sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Nowa Wizja Polski na podstawie 

art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. d Ordynacji wyborczej. 



 

 

3 

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

majątkowych w kwocie 22.550,00 zł, pozyskanych przez Komitet Wyborczy Nowa 

Wizja Polski z naruszeniem art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej podlega przepadkowi 

na rzecz Skarbu Państwa. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu, dokumentami do niego załączonymi, opinią i raportem biegłego 

rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Pełnomocnikowi finansowemu Komitetu Wyborczego Nowa Wizja Polski 

przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu 

Najwyższego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 

Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 

 


