
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  24  stycznia 2005 r. 

 

w sprawie sprawozdania Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Narodowej 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu 

z wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 

219) 

 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Polskiej Partii 

Narodowej o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu z 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 93 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 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (Dz.U. Nr 53, poz. 528). 
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śaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej 

zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej zarejestrował 22 kandydatów na 

posłów do Parlamentu Europejskiego w trzech okręgach wyborczych. 

W złoŜonym sprawozdaniu wyborczym we wszystkich pozycjach, zarówno po 

stronie przychodów jak i wydatków, wykazane jest zero. 

Biegły rewident w opinii o sprawozdaniu stwierdził, Ŝe Komitet Wyborczy 

Polskiej Partii Narodowej nie otworzył rachunku bankowego zgodnie z art. 88 ust. 1 

Ordynacji wyborczej. Na podstawie dyspozycji z dnia 14 maja 2004 r. dokonano 

natomiast otwarcia subkonta o numerze 28 1240 1095 1111 0010 0221 3678 

prowadzonego w ramach ogólnej umowy o prowadzenie rachunków bankowych nr 

1001670412 zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Polską Partią 

Narodową. Stwierdzono wpływy środków pochodzących z wpłat osób fizycznych na to 

subkonto prowadzone do rachunku bankowego Polskiej Partii Narodowej w kwocie 

1.570,00 zł w okresie od 2 czerwca 2004 r. do 15 czerwca 2004 r. Na dowodach wpłat 

w kwocie 1.270,00 zł jako tytuł wpłaty podano „wpłaty na komitet wyborczy”, na 

dowodzie wpłaty w kwocie 300,00 zł widniał tytuł „darowizna”. PoniewaŜ wymienione 

subkonto nie stanowiło rachunku bankowego Komitetu Wyborczego, wpływy na to 

subkonto nie zostały potraktowane jako przychody Komitetu Wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 95 ust. 2 Ordynacji wyborczej, 

zwróciła się pismem do pełnomocnika finansowego Komitetu o nadesłanie kopii 

zawartej z bankiem umowy o utworzeniu subkonta rachunku bankowego, „historii 

rachunku, o którym mowa w opinii biegłego rewidenta i kopii dowodów wpłat na ten 

rachunek, w celu ustalenia czy wykazane w sprawozdaniu zerowe przychody i wydatki 

odpowiadają faktycznie prowadzeniu kampanii wyborczej bez środków finansowych. Z 

przesłanych dokumentów wynika, Ŝe subkonto rachunku o nr 28 1240 1095 1111 0010 

0221 3678 otwarte zostało dla Polskiej Partii Narodowej, i na ten rachunek zostały 

dokonane wpłaty, o których mowa w opinii biegłego rewidenta. Wpłaty te, pomimo 

tego, Ŝe przez darczyńców zostały określone jako wpłaty na Komitet Wyborczy, 

faktycznie stanowiły dochód partii politycznej. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Narodowej z opinią i raportem 

biegłego rewidenta i złoŜonymi dokumentami, nie stwierdziła naruszenia przepisów 

Ordynacji wyborczej i postanawiła 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: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, 
Włodzimierz Ryms, Tadeusz śyznowski 

 
 


