
UCHWAŁA NR 244/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 13 września 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy 

z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 

21 października i 4 listopada 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem 

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach 

21 października i 4 listopada 2018 r., ze wskazaniem uchybień polegających 

na naruszenia art. 102 § 1 w związku z art. 140 Kodeksu wyborczego oraz art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego 

(Dz. U. poz. 1173 i z 2018 r. poz. 1342). 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, 

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego 

komitetu wyborczego. 

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierające jego opinię na temat sprawozdania 

finansowego Komitetu. 
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Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego oraz dołączonych do niego 

dokumentów i na podstawie wyjaśnień pełnomocnika finansowego Komitetu oraz 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Kongres Nowej Prawicy wykazał w sprawozdaniu przychody 

w kwocie 17 000,00 zł. Wartość ta jest zgodna z zapisami historii rachunku bankowego 

Komitetu. Przychody Komitetu pochodziły, zgodnie z art. 132 § 1 oraz art. 134 § 5 

Kodeksu wyborczego z wpłat dokonanych przelewem z Funduszu Wyborczego partii 

Kongres Nowej Prawicy. 

Pozyskane przez Komitet środki gromadzone były na rachunku bankowym 

o numerze 63 1240 4650 1111 0010 8494 9269 (Komitet w sprawozdaniu błędnie wpisał 

nr rachunku bankowego podając 63 1240 4650 1111 0010 9269), prowadzonym 

w Banku Pekao S.A. w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono 

zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego. 

Złożenie sprawozdania finansowego Komitetu, w którym błędnie wykazano 

numer rachunku bankowego, narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony 

w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. Zgodnie 

z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, uchybienie to nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 

Według złożonego sprawozdania wydatki lub koszty Komitetu wynosiły 

łącznie 16 683,37 zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie: 

− kosztów administracyjnych (kosztów telekomunikacyjnych, np. telefon, łącze 

internetowe) w wysokości  50,00 zł; 

− usług obcych w wysokości 16 568,22 zł, w tym: korzystanie ze środków 

masowego przekazu i nośników plakatów (11 380,46 zł), wykonanie materiałów 

wyborczych, w tym prace koncepcyjne i prace projektowe (2 650,90 zł), kosztów 

podróży służbowych ( 858,46 zł) oraz pozostałych kosztów poniesionych na usługi 

obce w wysokości (1 678,40 zł); 
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− pozostałych wydatków w wysokości 65,15 zł. 

W części B sprawozdania, punkt II podpunkt d „nośniki plakatów(koszty 

ekspozycji) Komitet umieścił adnotację: „wykorzystano także płyty pilśniowe 

z poprzedniej kampanii”. W korespondencji przesłanej przez pełnomocnika 

finansowego widnieje wyjaśnienie, iż Komitet popełnił błąd dokonując powyższego 

wpisu, ponieważ nie wykorzystywał żadnych płyt pilśniowych z poprzednich kampanii 

wyborczych  

Komitet wyborczy uzyskał nadwyżkę pozyskanych środków 

nad poniesionymi wydatkami w wysokości 316,63 zł, która to w dniu 10 grudnia 2018 r. 

przekazana została na Fundusz Wyborczy partii Kongres Nowej Prawicy. 

Jak wynika z ustaleń Państwowej Komisji Wyborczej, a także 

ze sprawozdania biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Komitetu, 

wszystkie wydatki Komitetu zostały przeznaczone, zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu 

wyborczego, na cele związane z wyborami. 

Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego zgodnie 

z art. 135 § 1, w związku z art. 378 oraz art. 476 Kodeksu wyborczego. Wydatki 

Komitetu na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych 

dla reklamy nie przekroczyły limitu wydatków określonego zgodnie z art. 136 Kodeksu 

wyborczego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję 

Wyborczą o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 4 września 2018 r., 

tj. po upływie terminu określonego w art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego, który 

dla Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy upłynął w dniu 3 września 2018 r. 

Stanowi to naruszenie art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym pełnomocnik 

wyborczy komitetu, w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu, zawiadamia ten organ o adresie strony 

internetowej.  

Zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego wskazane uchybienie 

nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 
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pełnomocnika finansowego Komitetu a także sprawozdania biegłego rewidenta, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Grzegorz Jędrejek, Wojciech Sych 


