
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 stycznia 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Nasz Dom Polska 

– Samoobrona Andrzeja Leppera o źródłach pozyskania funduszy oraz wydatkach 

poniesionych na cele wyborcze w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), 

w związku z art. 2 ust. 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 176, poz. 1191) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Nasz Dom Polska 

– Samoobrona Andrzeja Leppera o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., z powodu 

naruszenia art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z naruszeniem 
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terminu określonego w art. 84 ust. 2 Ordynacji wyborczej. Sprawozdanie zostało 

złożone w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 18 marca 2011 r., podczas 

gdy termin złożenia sprawozdania przez ten Komitet upłynął w dniu 21 lutego 2011 r. 

Uchybienie to, w świetle art. 84a Ordynacji wyborczej, nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania 

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r., 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów 

wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele 

wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. 

Nr 212, poz. 1561). 

Żaden z uprawnionych podmiotów określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

Komitetu. 

Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera 

po uzyskaniu postanowienia potwierdzającego jego utworzenie, zarejestrował: 

20 kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 504 kandydatów 

do 14 sejmików województw, 334 kandydatów do 19 rad powiatów, 129 kandydatów 

do 4 rad miast na prawach powiatu, 383 kandydatów do rad 96 gmin oraz 

20 kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika Finansowego komitetu stwierdziła, 

co następuje. 

W sprawozdaniu finansowym Komitet wykazał, że pozyskał środki 

finansowe w kwocie 31 436,04 zł. Pochodziły one z wpłat dokonanych z Funduszu 

Wyborczego partii politycznej Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera, 

dokonanych zgodnie z art. 83 ust. 2 i art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej. Środki 

finansowe Komitetu były gromadzone na rachunku bankowym nr 96 1160 2202 0000 

0001 7112 1238, prowadzonym w Banku Millenium SA. 

Wykazane w sprawozdaniu wydatki/koszty Komitetu wyniosły 33 296,25 zł 

i były przeznaczone na cele związane z wyborami. Koszty kampanii wyborczej 

nie przekroczyły limitu obliczonego na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji 
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wyborczej oraz art. 24 ust. 5 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 

i prezydenta miasta, wynoszącego 3 639 595,75 zł. 

Zobowiązania Komitetu nieuregulowane na dzień sporządzenia 

sprawozdania zostały w nim wykazane w kwocie 1 860,21. Zgodnie z art. 64k ust. 1 

Ordynacji wyborczej za zobowiązania te ponosi odpowiedzialność partia polityczna 

Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera, która winna uregulować 

je z Funduszu Wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że z dokumentów załączonych 

do sprawozdania wynika, iż Komitet poniósł koszty rozpowszechnienia materiałów 

wyborczych (wysyłka 1 200 druków bezadresowych udokumentowana fakturą 

oznaczoną jako FZ-2), lecz brak potwierdzenia wydatkowania środków 

na sporządzenie wysyłanych materiałów. W związku z tym Państwowa Komisja 

Wyborcza, działając w trybie art. 84a ust. 2 Ordynacji wyborczej, zwróciła się 

do Komitetu o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. W odpowiedzi pełnomocnik 

finansowy Komitetu poinformował, że „kandydaci, którzy nadawali druki 

bezadresowe poprzez Pocztę Polską wyjaśnili, iż materiały sporządzili «domowym 

sposobem na komputerze»”. 

Powyższe wyjaśnienia potwierdzają, że faktyczne koszty funkcjonowania 

Komitetu były wyższe niż koszty wykazane w sprawozdaniu. Wyjaśnienia te świadczą 

również o tym, że Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja 

Leppera przyjął wartości niepieniężne w postaci materiałów wyborczych od osób, 

które te materiały sporządziły ponosząc koszty papieru i materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do ich wytworzenia. 

Według art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw, komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości 

niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu 

plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. 

Naruszenie tego przepisu, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. d Ordynacji, 

powoduje odrzucenie sprawozdania Komitetu. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Komitetu Wyborczego Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja 
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Leppera oraz wyjaśnieniami pełnomocnika finansowego Komitetu postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszego postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


