
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  17  listopada 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin 

z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych 

w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 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 oraz 

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) 

 

postanawia 

 

odrzucić sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin o 

przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu związanych z 

udziałem w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21, bowiem 

Komitet nie udzielił wyjaśnień w sprawie źródeł finansowania swojej działalności, co 

uniemoŜliwia stwierdzenie, czy nie doszło do naruszenia przepisów Ordynacji 

wyborczej skutkującego odrzuceniem sprawozdania. 
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Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z naruszeniem terminu określonego w art. 120 ust. 

1 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie przesłane pocztą wpłynęło do Państwowej 

Komisji Wyborczej w dniu 25 września 2008 r., podczas gdy zgodnie z art. 120 ust. 1 

w związku z art. 233 ust. 1 Ordynacji wyborczej termin na jego doręczenie upłynął 

w dniu 22 września 2008 r. 

Do sprawozdania wyborczego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie 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). Sprawozdanie obejmuje okres od 

dnia 22 kwietnia 2008 r., tj. od daty zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny 

Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata w wyborach uzupełniających 

do Senatu w okręgu nr 21 (przyjęcie zawiadomienia nastąpiło na podstawie uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2008 r.) do dnia 22 czerwca 2008 r., 

tj. do dnia wyborów. Sprawozdanie zostało podpisane przez pełnomocnika finansowego 

Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin, odpowiedzialnego za prowadzenie 

gospodarki finansowej Komitetu i sporządzenie sprawozdania wyborczego. śaden z 

uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 122 ust. 5 Ordynacji wyborczej nie 

zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeŜeń do sprawozdania.  

Według sprawozdania, Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin nie 

prowadził kampanii wyborczej z wykorzystaniem środków finansowych. W pozycjach 

sprawozdania dotyczących źródeł przychodów i wydatków/kosztów wykazane są 

wartości zerowe, co budzi wątpliwości odnośnie do rzetelności sprawozdania. 
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Wątpliwości tych nie da się wyjaśnić w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, 

który stwierdził w raporcie (str. 4), Ŝe brak jest dokumentów finansowych i ewidencji 

księgowej. Ponadto biegły stwierdził, iŜ Komitet Wyborczy nie otworzył na potrzeby 

kampanii wyborczej rachunku bankowego. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe wykonanie ustawowych czynności związanych z 

rejestracją kandydata w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie i agitacją na rzecz 

kandydata pociąga za sobą koszty, zwłaszcza, Ŝe sam kandydat i pełnomocnicy 

pochodzą spoza obszaru okręgu wyborczego, naleŜało uzyskać wyjaśnienia, czy 

rzeczywiście nie poniesiono Ŝadnych kosztów. Państwowa Komisja Wyborcza, na 

podstawie art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej zwróciła się do pełnomocnika 

finansowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakiej wysokości i z jakiego źródła 

pokryte zostały koszty podróŜy pełnomocnika wyborczego Komitetu do Okręgowej 

Komisji Wyborczej w Krośnie, w celu zgłoszenia kandydata na senatora. 

Ponadto wątpliwości dotyczyły kampanii wyborczej kandydata, a w 

szczególności, w jakiej formie i na czyj koszt była prowadzona oraz czy kandydat 

osobiście uczestniczył w tej kampanii, np. w spotkaniach wyborczych. 

Na powyŜsze zapytania pełnomocnik finansowy nie udzielił merytorycznej 

odpowiedzi, informując jedynie, iŜ nie otrzymał Ŝadnej dokumentacji finansowej, jak 

faktury i rozliczenia delegacji, świadczących o poniesieniu kosztów. Brak ewidencji 

księgowej narusza zasady prowadzenia rachunkowości, do prowadzenia której komitet 

wyborczy jest zobowiązany na podstawie art. 118 Ordynacji wyborczej. 

W opisanym stanie faktycznym, wobec nieudzielenia wyjaśnień w istotnych 

sprawach, Państwowa Komisja Wyborcza nie moŜe przyjąć sprawozdania bez 

zastrzeŜeń (art. 122 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej), ani przyjąć go ze wskazaniem 

na uchybienia (art. 122 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej). Prowadzi to do odrzucenia 

sprawozdania z przyczyn faktycznych, z powodu uniemoŜliwienia stwierdzenia, Ŝe nie 
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zostały naruszone przepisy ustawy, których naruszenie skutkuje odrzuceniem 

sprawozdania. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Sądu NajwyŜszego, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

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 


