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Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera.

Fundacja im. St. Batorego wraz z Instytutem Spraw Publicznych, wspierana przez
wolontariuszy organizacji obywatelskich prowadzą projekt monitoringu finansowania
prezydenckiej kampanii wyborczej, którego celem jest poprawa jawności życia publicznego,
a w konsekwencji przeciwdziałanie korupcji politycznej w Polsce. W ramach projektu
przeprowadzana jest analiza źródeł finansowania i wydatków komitetów wyborczych
kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP w wyborach 2005 roku.

Doświadczenia sąsiednich krajów takich jak Łotwy, Słowacji, jak również Ukrainy pokazują,
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że organizacje pozarządowe pełnią fundamentalną rolę sprawując publiczną kontrolę nad
procesem wyborczym. Organizacje pozarządowe mogą także wywierać presję na

kandydatów domagając się większej przejrzystości i poszanowania obowiązujących
przepisów dotyczących finansowania kampanii prezydenckiej.

Fundacja im. St. Batorego zgłasza następujące uwagi do sprawozdania wyborczego ww.
Komitetu:
1.

W sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów najmu lokalu na siedzibę Komitetu
Wyborczego, kosztów rozmów telefonicznych, kosztów poczty itp. W przypadku
korzystania przez Komitet z użyczonej siedziby, w sprawozdaniu powinna być
zawarta umowa użyczenia lokalu wraz z jej wyceną jako darowizny rzeczowej,

2.

W sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów ani jednego koncertu zespołu „Ich
Troje”

w ramach spotkań wyborczych

wspólnej

kampanii

parlamentarnej

Samoobrony RP i prezydenckiej Andrzeja Leppera choć uwzględniono umowę z
firmą Art-Security dotycząca ochrony tych spotkań.
3.

W sprawozdaniu podaje się, iż wydatki na podróże związane z prowadzeniem
kampanii wyniosły 739,93 zł. Znając intensywność kampanii Andrzeja Leppera
prowadzonej głównie poza Warszawą, oraz porównując z wydatkami na te cele
sprawozdanymi przez innych kandydatów wydana suma wydaje się być rażąco
niską. W przypadku korzystania przez Komitet z użyczonych środków transportu, w
sprawozdaniu powinna być zawarta umowa ich użyczenia wraz z jej wyceną jako
darowizny rzeczowej,

4.

Wbrew odpowiednim przepisom oraz stwierdzeniu biegłego rewidenta kwota 474
250,01 zł została wpłacona przez Samoobronę RP na konto Komitetu Wyborczego
nie tylko za pośrednictwem konta Funduszu Wyborczego partii o nr 40 1020 1097
0000 7602 0004 9999 ale również z konta głównego partii o nr 30 1020 1097 0000
7702 0002 1709 w dniu 10.01.2005 na kwotę 71,21 zł.

5.

Sprawozdanie wyborcze w dziale „Informacje ogólne” część A. pkt. I „Środki
pieniężne gromadzone na rachunku bankowym” zawiera kwotę 544 122,92 zł,
kiedy suma podpkt. 1-7 wynosi 552 518,92 zł.

6.

Sprawozdanie wyborcze w dziale „Informacje szczegółowe” wymienia jedną kwotę
wpływów 544 051,50 zł. Jest ona odmienna od kwoty wpływów podanej w
„Informacjach ogólnych” tj. 552 518,92 zł

7.

Sprawozdanie wyborcze w dziale „Informacje szczegółowe” w pkt. 10 określa
wydatki, o których mowa w art. 87b ustawy o wyborze Prezydenta RP na 0,00 zł,
kiedy wg opinii biegłego rewidenta (str. 4) wyniosły one 1 868 568,93 zł

Fundacja im. St. Batorego zwraca się również z pytaniem czy Komitet Wyborczy Kandydata
na Prezydenta RP Andrzeja Leppera miał prawo zawrzeć umowę o dzieło autorskie z
p. M. Chmielowskim, w której w par. 5 określa termin zapłaty wynagrodzenia na kwiecień
2006 r. „po otrzymaniu zwrotu kosztów kampanii wyborczej przez Zamawiającego” (cytat z
umowy), w sytuacji gdy art. 87a ust.2 ustawy o wyborze Prezydenta RP zakazuje

Komitetowi wydawania środków po dniu złożenia sprawozdania wyborczego a sama ustawa
nie przewiduje zwrotów kosztów kampanii.
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