UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy
z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych
21 kwietnia 2013 r., w okręgu wyborczym nr 73
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))
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 uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
przeprowadzonych 21 kwietnia 2013 r. w okręgu wyborczym nr 73, ze wskazaniem
uchybień polegających na naruszeniu 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. Nr 198, poz. 1173).
Uzasadnienie
Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy przedłożył Państwowej
Komisji

Wyborczej

sprawozdanie

finansowe

w

dniu

19

lipca

2013

r.,

tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego.
Sprawozdanie zostało sporządzone niezgodnie ze wzorem, określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie
sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173).
Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.
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Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru
sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2010 r. Nr 115, poz. 769).
Złożone przez Komitet sprawozdanie zawiera mimo to wszystkie dane
wskazane w obowiązującym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu
wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173), w związku z czym możliwe jest dokonanie
oceny zgodności z prawem gospodarki finansowej tego Komitetu.
Do sprawozdania dołączono opinię wraz z raportem biegłego rewidenta,
wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą.
Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu
wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania
finansowego.
Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy wykazał w sprawozdaniu
przychody w kwocie 55 042,72 zł, które pochodziły, zgodnie z art. 132 § 1
oraz art. 134 § 5 Kodeksu Wyborczego z wpłat dokonanych przelewem z rachunku
bankowego

Funduszu

Wyborczego

partii

Kongres

Nowej

Prawicy

nr 61 1090 1199 0000 0001 1903 4592 (55 000,00 zł) oraz z wpłaty dokonanej
przez pełnomocnika finansowego na pokrycie zobowiązań finansowych Komitetu
wobec banku (42,72 zł).
Wydatki Komitetu wykazane zostały w sprawozdaniu w kwocie
54 042,72 zł.
Jak wynika jednak z dokumentacji finansowej załączonej do sprawozdania
oraz wyjaśnienia pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego, przychody
Komitetu wyniosły 55 000,00 zł i w całości, zgodnie z art. 132 § 1 Kodeksu
wyborczego, pochodziły z rachunku Funduszu Wyborczego partii Kongres Nowej
Prawicy [taka kwota powinna być wykazana w części pierwszej sprawozdania lit. A
(przychody/wpływy), a także w części pierwszej pkt I (środki pieniężne gromadzone
na rachunku bankowym); w części pierwszej sprawozdania pkt II (inne) powinna być
natomiast wykazana kwota 0,00 zł].
Pozyskane przez Komitet środki, tak jak stanowi art. 134 § 1 Kodeksu
wyborczego,

gromadzone

były

na rachunku

bankowym

o numerze
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80 2490 0005 0000 4520 2770 4883, prowadzonym w Alior Bank SA Oddział
Bielsko-Biała. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wskazane
w art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego.
Wydatki/koszty Komitetu faktycznie, tak jak wykazano w sprawozdaniu,
wyniosły 54 042,72 zł i zostały przeznaczone na finansowanie kampanii wyborczej
oraz opłaty kosztów prowadzenia rachunku bankowego.
Wydatki/koszty Komitetu przekroczyły zatem o 42,72 zł jego przychody.
Kwota ta stanowiła nieuregulowane zobowiązanie wobec Banku. Zostało ono
uregulowane po dniu wyborów (20 czerwca 2013 r.) przez pełnomocnika finansowego
Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy, zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu
wyborczego. Uregulowania tego dokonano za pośrednictwem rachunku bankowego
Komitetu.
Wydatki Komitetu nie przekroczyły limitu określonego na podstawie
art. 135 § 1, w związku z art. 259 Kodeksu wyborczego, wynoszącego 55 102,95 zł.
Wydatki Komitetu na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach
właściwych dla reklamy, nie przekroczyły limitu wydatków określonego w art. 136
Kodeksu wyborczego, wynoszącego 44 082,36 zł.
Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów, Komitet
Wyborczy Kongres Nowej Prawicy w okresie kampanii wyborczej korzystał z lokalu
użyczonego przez partię Kongres Nowej Prawicy. Pełnomocnik finansowy złożył
pisemne oświadczenie, że „Komitet wyborczy nie ponosił również żadnych wydatków
związanych z kosztami eksploatacji tego lokalu”.
Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy
zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej
Komitetu w dniu 4 marca 2013 r., tj. zgodnie z art. 102 § 1 Kodeksu Wyborczego,
w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
Stwierdzone

w

sprawozdaniu

uchybienia

polegające

na

złożeniu

sprawozdania sporządzonego niezgodnie z właściwym wzorem oraz niezgodnie
ze stanem faktycznym naruszają ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony
w 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. Nr 198, poz. 1173). Zgodnie z art. 144 § 1 pkt 3 i § 2 Kodeksu
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wyborczego uchybienia te nie stanowią przesłanki do odrzucenia sprawozdania
finansowego.
Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie
sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych oraz opinii
i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz,
Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka,
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

