UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie sprawozdania partii politycznej Kongres Nowej Prawicy o źródłach
pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków
Funduszu Wyborczego w 2013 r.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 38a
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 155, poz. 924)
postanawia
odrzucić sprawozdanie partii politycznej Kongres Nowej Prawicy o źródłach
pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków
Funduszu Wyborczego w 2013 r. z powodu naruszenia art. 24 ust. 7 ustawy o partiach
politycznych.
Uzasadnienie
Partia polityczna Kongres Nowej Prawicy (EwP 307) przedłożyła
Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków
finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego
w 2013 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach
politycznych.
Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania
sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.
Sprawozdanie

zostało

sporządzone

według

wzoru

określonego

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie
sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 269).
Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5
w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów,
opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień
stwierdziła, co następuje.
W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia
polityczna Kongres Nowej Prawicy wykazała, iż w okresie sprawozdawczym
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pozyskała przychody w łącznej kwocie 163 631,55 zł. Partia wykazała, iż w ramach
tych środków na należących do niej rachunkach bankowych zgromadziła środki
w kwocie 160 366,55 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie
nieprzekraczającej

w

jednym

roku

wysokości

minimalnego

miesięcznego

wynagrodzenia za pracę pracowników (47 547,83 zł), z darowizn pieniężnych
(102 296,58 zł), z działalności własnej (8 862,14 zł).
W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunki podstawowe
w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu nr 05 1090 1199 0000 0001 1889
8442, nr 19 1090 1199 0000 0001 1903 4766 oraz nr 13 1090 1199 0000 0001 1904
6223. Partia poinformowała, że na dwóch ostatnich rachunkach bankowych
nie przeprowadzono w okresie sprawozdawczym żadnych operacji.
Ponadto Partia wykazała, iż dysponowała w okresie sprawozdawczym
czternastoma rachunkami pomocniczymi i rachunkiem Funduszu Wyborczego.
Partia podała również, że w 2013 r. pozyskała środki finansowe do kasy
w łącznej wysokości 4 925,00 zł. Środki te pochodziły ze składek członkowskich
w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Część tych środków w kwocie 1 660,00 zł Partia przekazała na rachunki
bankowe, natomiast środki w kwocie 3 265,00 zł pozostawiono w terenowych
jednostkach organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
związanych z bieżącą działalnością.
W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego
środki były gromadzone na rachunku 61 1090 1199 0000 0001 1903 4592,
prowadzonym w Banku Zachodnim WBK S.A.
Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia
2013 r. wyniósł 12 807,21 zł.
Partia wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała na Fundusz
Wyborczy wpływy w łącznej wysokości 46 707,71 zł, które pochodziły z wpłat
dokonanych przez osoby fizyczne (43 576,98 zł) i z rachunku bieżącego Partii
(3 130,73 zł).
Wydatki Funduszu Wyborczego w okresie sprawozdawczym wyniosły
55 006,30 zł i w sprawozdaniu wykazano, że były związane z jej udziałem
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 31 grudnia 2013 r. stan środków na rachunku Funduszu
Wyborczego wyniósł 4 508,62 zł.
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W wyniku analizy sprawozdania finansowego Partii oraz załączonych
do niego dokumentów finansowych Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła
między innymi, że w wykazie wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe Partii,
jak i w historiach bankowych tych rachunków, w bardzo wielu przypadkach nie
zostały podane miejscowości stałego zamieszkania osób dokonujących wpłat na rzecz
Partii oraz, że dokumenty te nie potwierdzają, iż wpłaty na Fundusz Wyborczy Partii
dokonywane były wyłącznie w formie bezgotówkowej. Z historii rachunków
bankowych Partii nie wynikało także jednoznacznie, które osoby faktycznie
dokonywały wpłat na te rachunki, a które jedynie pośredniczyły w tych wpłatach.
Partia nie załączyła do sprawozdania również umów potwierdzających prawo
do korzystania z lokali, za które dokonywała płatności w okresie sprawozdawczym.
Nie przedstawiła rozliczeń kwot przekazywanych do dyspozycji osobom fizycznym.
Partia w części I pkt 5 sprawozdania (środki pochodzące z działalności własnej,
o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych)
wykazała kwotę 8 862,14 zł, podczas gdy – jak wynika z historii rachunku bankowego
nr 71 1090 2851 0000 0001 2024 7987 przeznaczonego dla gromadzenia środków
pochodzących z tej działalności Partii – ze sprzedaży przedmiotów symbolizujących
Partię pozyskała ona kwotę 8 662,14 zł. Kwota 200,00 zł została przelana w dniu
15 maja 2013 r. z rachunku bieżącego Partii o nr 05 1090 1199 0000 0001 1889 8442
w ramach wewnętrznych operacji i nie może być uznana za przychód Partii.
W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie
art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, w dniu
26 sierpnia 2014 r. zwróciła się do Prezesa partii Kongres Nowej Prawicy z szeregiem
pytań pozwalających ocenić zgodność z prawem prowadzonej przez Partię gospodarki
finansowej (pismo ZKF-4130-10/14).
W przedłożonej w dniu 10 września 2014 r. odpowiedzi Partia wyjaśniła
tylko niewielką część wątpliwości. W pozostałych kwestiach stwierdziła, że nie ma
narzędzi do ustalenia adresów zamieszkania osób dokonujących wpłat na jej rachunki
bankowe. Poinformowała jednocześnie o przekazaniu pytania Państwowej Komisji
Wyborczej w tym zakresie instytucjom, które – zdaniem Partii – takie informacje
mogą posiadać, w tym do Banku prowadzącego jej rachunki. Odnośnie do wpłat
składek członkowskich Partia wyjaśniła, iż nie ma racjonalnej pewności co do osób,
które tych wpłat dokonywały. Partia poinformowała także, że część faktur
potwierdzających jej wydatki zaginęła lub nie załączyła faktur potwierdzających
dokonywane wydatki. Kongres Nowej Prawicy skorygował dane wykazane w części I
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sprawozdania dotyczące środków pochodzących od osób fizycznych, dokonując
powiększenia o 110,00 zł kwoty składek wpłaconych przez osoby fizyczne na
rachunki bankowe Partii (z 47 547,83 zł na 47 657,83 zł) [część I pkt 1 lit. a
sprawozdania] i zmniejszenia o tę kwotę darowizn wpłaconych na jej rachunki (ze
102 296,58 zł na 102 186,58 zł) [część I pkt 1it. b sprawozdania].
W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza ponownie
zwróciła się do Prezesa Kongresu Nowej Prawicy (pismo ZKF-4130-10/10 z dnia
18 września 2014 r.) z kolejnymi pytaniami, między innymi, na jakiej podstawie Partia
wskazała swoich darczyńców, skoro brak jej racjonalnej pewności od kogo faktycznie
pochodzą dokonane na jej rzecz wpłaty. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się
także ponownie o załączenie umów lub innych dokumentów potwierdzających
korzystanie przez Partię z lokali oraz przedłożenie umów, faktur, rachunków bądź
innych dowodów księgowych potwierdzających przeznaczenie środków przekazanych
przez Partię osobom fizycznym.
Państwowa Komisja

Wyborcza

zwróciła jednocześnie Partii uwagę,

że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r.
(Dz.U. Nr 11, poz. 118) w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię
polityczną, ewidencja przychodów, kosztów, wydatków, rozrachunków i składników
majątkowych Partii powinna być prowadzona rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie
i bieżąco w sposób czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych
dowodów księgowych, a rachunkowość Partia prowadzi stosując odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330, z późn. zm.).
W odpowiedzi na powyższe pytania, doręczonej Państwowej Komisji
Wyborczej 26 września 2014 r., Partia stwierdziła, iż podjęła działania pozwalające
jej ustalić osoby, które faktycznie dokonywały wpłat na jej rachunki bankowe. Partia
załączyła także duplikaty umów potwierdzających warunki korzystania przez nią
z wynajmowanych lokali oraz koszty tego najmu. Partia skorygowała niepoprawnie
wykazane przychody w części I pkt 5 sprawozdania (pochodzące z działalności
własnej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych z kwoty 8 862,14 zł na 8 662,14 zł), a w związku z tym również kwotę
łącznych

przychodów

pozyskanych

w

2013

r.

(z

kwoty

163 631,55

zł

na 163 431,55 zł) i kwotę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
(ze 160 366,55 zł na 160 166,55 zł).
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Partia przedstawiła przygotowaną przez Bank Zachodni WBK S.A. listę
zawierającą dane adresowe osób, które to dane nie zostały zamieszczone w historiach
rachunków bankowych Partii oraz w wykazach wpłat na rzecz Partii. Zestawienie
to potwierdza, iż osoby dokonujące wpłat na rzecz Partii mają stałe miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Partia nie przedstawiła dokumentów finansowych potwierdzających
wydatkowanie wszystkich środków finansowych przekazanych przez nią osobom
fizycznym na cele związane z działalnością statutową Partii, tj. zgodną z art. 24 ust. 2
ustawy o partiach politycznych. Nie przedłożyła także dowodów księgowych
potwierdzających przeznaczenie środków przekazanych z jej rachunku o nr 57 1090
2851 0000 0001 2024 7851 w dniu 15 maja 2013 r., w kwocie 450,00 zł na rachunek
bankowy Macieja Urbaczewskiego z Lublina. Przedłożone przez Partię rozliczenie
wskazuje na przekazanie środków finansowych w tej kwocie na rzecz Kacpra
Kozłowskiego (200,00 zł) i Krzysztofa Bączyka (250,00 zł).
Partia załączyła także Uchwałę Rady Głównej Kongresu Nowej Prawicy
z dnia 22 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) prowadzenia
rachunkowości przez partię polityczną Kongres Nowej Prawicy, która wchodzi
w życie z dniem 22 lutego 2014 r. i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych
za 2013 rok sporządzonych po dniu wejścia w życie Uchwały. Uchwała ta potwierdza,
że w 2013 r., tj. w okresie sprawozdawczym, Partia nie posiadała zasad prowadzenia
rachunkowości.
Z wyjaśnień Kongresu Nowej Prawicy z dnia 26 września 2014 r.
oraz z załączonych do niej dokumentów finansowych wynika, że w okresie
sprawozdawczym część wydatków Partii pokrywana była gotówką ze środków
własnych osób fizycznych, a następnie środki te zwracane były tym osobom
ze środków

finansowych

Partii.

Potwierdzeniem

tego

jest

wydatkowanie

przez Elżbietę Traczyk kwoty 150,02 zł w dniu 08 maja 2013 r., udokumentowane
fakturą Vat nr 00576113000590200, wystawioną na Kongres Nowej Prawicy
w sytuacji, gdy dopiero w dniu 17 maja 2013 r. z rachunku bankowego o nr 64 1090
2851 0000 0001 2024 7919 należącego do partii Kongres Nowej Prawicy przelane
zostały na środki finansowe w kwocie 350,00 zł na rachunek Elżbiety Traczyk.
Ponadto Partia wyjaśniła, że na konto o nr 09 1140 2004 0000 3302 4704
9839 należące do Krystiana Dworaka przekazywała w okresie sprawozdawczym
przelewami z rachunku bankowego Partii o numerze 71 1090 2851 0000 0001 2024
7987 środki finansowe na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem przez
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tę osobę sklepiku partyjnego. Z zestawienia historii tego rachunku bankowego
z dokumentami finansowymi załączonymi przez Partię do wskazanych wyżej
wyjaśnień wynika, że Krystian Dworak od 15 maja 2013 r. do 13 czerwca 2013 r.
wydatkował na cele związane z prowadzeniem sklepiku partyjnego środki w kwocie
865,00 zł. Potwierdzają to następujące faktury przedłożone przez Partię:
1) Faktura nr 94/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w kwocie 45,20 zł – F.H.U.
"Miły zakątek" Katarzyna Wójcik, zapłacona gotówką;
2) Faktura Vat FV00133/N0701/00452600/G/05/13 z dnia 15 maja 2013 r.
w kwocie 9,30 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
3) Faktura Vat FV00149/N0701/00452600/G/05/13 z dnia 16 maja 2013 r.
w kwocie 9,30 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
4) Faktura Vat FV00204/N0701/00452600/G/05/13 z dnia 21 maja 2013 r.
w kwocie 7,30 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
5) Faktura Vat FV00226/N0701/00452600/G/05/13 z dnia 22 maja 2013 r.
w kwocie 4,55 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
6) Faktura Vat 15788/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w kwocie 375,45 zł
– Office Media, zapłacona gotówką;
7) Faktura Vat FV00041/N0701/00452600/G/06/13 z dnia 5 czerwca
2013 r. w kwocie 25,50 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
8) Faktura Vat FV00056/N0701/00452600/G/06/13 z dnia 6 czerwca
2013 r. w kwocie 42,10 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
9) Faktura Vat FV00073/N0701/00452600/G/06/13 z dnia 7 czerwca
2013 r. w kwocie 240,80 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
10) Faktura Vat FV00136/N0701/00452600/G/06/13 z dnia 13 czerwca
2013 r. w kwocie 91,00 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
11) Faktura Vat FV00144/N0701/00452600/G/06/13 z dnia 13 czerwca
2013 r. w kwocie 14,50 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką.
W tym okresie Krystian Dworak dysponował przekazaną mu przez Partię
kwotą 500,00 zł (kwoty 50,00 zł i 100,00 zł wpłacone zostały na konto Krystiana
Dworaka w dniu 15 maja 2013 r., a kwota 350,00 zł w dniu 7 czerwca 2013 r.).
Z powyższego wynika, że Krystian Dworak z prywatnych środków sfinansował
zakupy na rzecz Partii w kwocie 365,00 zł. W dniu 17 czerwca 2013 r. na rachunek
Krystiana Dworaka Partia przekazała przelewem środki w kwocie 250,00 zł, które nie
zrekompensowały nawet wydatkowanych przez tę osobę środków na rzecz Partii.
W dniach od 17 czerwca 2013 r. do dnia 5 lipca 2013 r. Krystian Dworak wydatkował
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na cele związane z działalnością Partii środki w łącznej kwocie 525,48 zł nie mając
do dyspozycji żadnych środków przekazanych przez Partię.
1) Faktura nr 144/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w kwocie 28,40 zł
– F.H.U. "Miły zakątek" Katarzyna Wójcik, zapłacona gotówką;
2) Faktura Vat FV00248/N0701/00452600/G/06/13 z dnia 21 czerwca
2013 r. w kwocie 104,00 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką;
3) Faktura Vat 60249684 z dnia 26 czerwca 2013 r. w kwocie 274,88 zł
– Saturn Planet Sp. z o.o. – zapłacona gotówką;
4) Faktura Vat FV00012/N0701/00424900/G/07/13 z dnia 5 lipca 2013 r.
w kwocie 118,20 zł – Poczta Polska SA, zapłacona gotówką.
Oznacza to, że w okresie od 15 maja 2013 r. do 5 lipca 2013 r. Krystian
Dworak wydatkował na rzecz Partii środki w kwocie o 640,48 zł wyższą niż środki,
które przekazała mu w tym czasie Partia.
Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana przepisami ustawy o partiach
politycznych jest obowiązana podać informację, że w okresie od 27 lipca 2013 r. do 21
sierpnia 2013 r. Krystian Dworak wydatkował środki w kwocie 500,02 zł, tj. o 0,02 zł
wyższe od kwoty 500,00 zł, którą otrzymał od Partii w dniu 24 lipca 2013 r. Ponadto
w okresie od 26 sierpnia 2013 r. do 3 października 2013 r. wydatkował na cele
związane z prowadzeniem sklepiku Partii środki w kwocie 466,70 zł, tj. o 33,30 zł
niższą od kwoty 500,00 zł wpłaconej na jego rachunek bankowy przez Partię w dniu
26 sierpnia 2013 r. Od dnia 4 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r. wydatkował
on na wskazywane wyżej cele środki w kwocie 538,53 zł, tj. o 38,53 zł wyższej
od przekazanej mu przez Partię w dniu 4 października 2013 r. kwoty 500,00 zł.
Od 8 listopada 2013 r. do 1 grudnia 2013 r. Krystian Dworak wydatkował na cele
sklepiku partyjnego środki w kwocie 414,58 zł, tj. o 85,42 zł niższą od otrzymanych
od Partii w dniu 8 listopada 2013 r. środków w kwocie 500,00 zł. W okresie od 18
do 24 grudnia 2013 r. wskazana wyżej osoba na cele związane z prowadzeniem
sklepiku Kongresu Nowej Prawicy wydatkowała środki w kwocie 473,59 zł,
tj. o 526,41 zł niższą niż pozyskana od Partii w dniu 16 grudnia 2013 r. kwota
1 000,00 zł. Z powyższego wynika, że dopiero w okresie od 8 listopada do 24 grudnia
2013 r. Krystian Dworak dysponował nadwyżką pozyskanych od Partii środków
finansowych, które mogły stanowić zwrot środków, które przeznaczył w dniach
od 15 maja do 5 lipca 2013 r. na sfinansowanie zakupów na cele prowadzenia sklepiku
Kongresu Nowej Prawicy. Nie mogły one jednak stanowić zwrotu całości środków
prywatnych Krystiana Dworaka gdyż, jak wynika z analizy rachunku bankowego
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Partii, z którego przekazywane były środki na rzecz Krystiana Dworaka,
w zestawieniu z fakturami dokumentującymi wydatki jakie poniósł on w 2013 r.
w związku z prowadzeniem partyjnego sklepiku, jego wydatki były o 33,90 zł wyższe
od środków przekazanych mu w 2013 r. przez Partię.
Poza tym z dowodów księgowych załączonych przez Kongres Nowej
Prawicy do wyjaśnień z dnia 26 września 2014 r. złożonych Państwowej Komisji
Wyborczej, dokumentujących wydatkowanie przez Partię na cele określone w art. 24
ust. 2 ustawy o partiach politycznych środków finansowych w kwocie 4 000,00 zł
wypłaconych gotówką z rachunku Partii o nr 05 1090 1199 0000 0001 1889 8442
w dniu 4 czerwca 2013 r. oraz z wyjaśnienia Partii z dnia 5 października 2014 r.
wynika również, że część zakupów na rzecz Partii finansowana była ze środków
własnych Janusza Korwin-Mikkego i Stanisława Żółtka. Wypłata środków w kwocie
4 000,00 zł nastąpiła bowiem z rachunku bankowego Partii w dniu 4 czerwca 2013 r.,
natomiast część zakupów na rzecz Partii dokonywana była wcześniej:
1)

Faktura VAT nr 13862/1319/13 z dnia 2 czerwca 2013 r. – Polski Koncern
Naftowy

ORLEN

S.A.,

na

kwotę

321,00

zł,

zapłacona

gotówką

przez Stanisława Żółtka;
2)

Faktura VAT nr 001965130000, z dnia 12 lutego 2013 r. – Statoil Fuel &
Retail Polska Sp z o.o., na kwotę 117,87 zł, zapłacona gotówką przez Janusza
Korwin-Mikkego;

3)

Faktura VAT nr #20704/8061/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. – Castorama
Polska Sp. z o.o., na kwotę 267,65 zł, zapłacona kartą płatniczą przez Janusza
Korwin-Mikkego;

4)

Faktura VAT nr #21186/8061/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. – Castorama
Polska Sp. z o.o., na kwotę 81,88 zł, zapłacona gotówką przez Janusza
Korwin-Mikkego;

5)

Faktura VAT nr #21636/8061/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. – Castorama
Polska Sp. z o.o., na kwotę 85,13 zł, zapłacona kartą płatniczą przez Janusza
Korwin-Mikkego;

6)

Faktura VAT nr #64923/8002/2013 z dnia 7 marca 2013 r. – Castorama
Polska Sp. Z o.o., na kwotę 32,64 zł, zapłacona gotówką przez Janusza
Korwin-Mikkego;

7)

Faktura VAT nr #54085/8002/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. – Castorama
Polska Sp. z o.o., na kwotę 277,12 zł, zapłacona kartą płatniczą przez Janusza
Korwin-Mikkego;
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8)

Faktura VAT nr 2013-14-033313 z dnia 13 lutego 2013 r. – Leroy Merlin,
na kwotę 204,12 zł, zapłacona gotówką przez Janusza Korwin-Mikkego;

9)

Faktura VAT nr 130101000678 z dnia 14 lutego 2013 r. – Hurtownia
Elektrotechniczna Jalex Jarosław Piętka, na kwotę 337,84 zł, zapłacona kartą
płatniczą przez Janusza Korwin-Mikkego;

10) Faktura VAT nr (S)FS-865/13/W z dnia 15 lutego 2013 r. – KABIS Tadeusz
Wojtczuk, na kwotę 376,54 zł, zapłacona gotówką przez Janusza KorwinMikkego;
11) Faktura VAT nr #75292/8002/2013 z dnia 17 marca 2013 r. – Castorama
Polska Sp. z o.o., na kwotę 185,36 zł, zapłacona kartą płatniczą przez Janusza
Korwin-Mikkego;
12) Faktura VAT nr 69/0/2013 z dnia 19 marca 2013 r. – PPHU HORTUS
Honorata Gajda, na kwotę 33,28 zł, zapłacona gotówką przez Janusza Korwin
-Mikkego;
13) Faktura VAT nr 7005000606566 z dnia 5 marca 2013 r. – SHELL POLSKA
SP. Z O.O., na kwotę 113,80 zł, zapłacona gotówką przez Stanisława Żółtka.
Z powyższego wynika, że Stanisław Żółtek sfinansował ze środków
własnych zakupy na rzecz Partii w łącznej kwocie 434,80 zł, natomiast Janusz
Korwin-Mikke w łącznej kwocie 1 999,43 zł. Zwrot wydatkowanych przez te osoby
środków finansowych mógł zatem nastąpić (zgodnie z wyjaśnieniami Partii) dopiero
po wypłaceniu z rachunku bankowego Partii kwoty 4 000,00 zł, co miało miejsce
4 czerwca 2013 r.
Załączone do wyjaśnienia dowody księgowe nie dokumentują jednocześnie
rozliczenia całej kwoty 4 000,00 zł. Potwierdzają wydatki na łączną kwotę 3 942,42 zł.
Z powyższych ustaleń wynika, że część zakupów dokonywanych na rzecz
Kongresu Nowej Prawicy, w łącznej kwocie 3 224,73 zł, została sfinansowana
ze środków własnych następujących osób fizycznych:
1) Elżbieta Traczyk, w kwocie 150,02 zł;
2) Krystian Dworak: 640,48 zł;
3) Stanisław Żółtek: 434,80 zł;
4) Janusz Korwin-Mikke: 1 999,43 zł.
Dokonywanie zakupów i regulowanie przez osoby fizyczne z własnych
środków zobowiązań partii narusza art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych,
zgodnie z którym partia może zaciągać jedynie kredyty bankowe. Sąd Najwyższy,
rozpatrując skargi na odrzucenie sprawozdań finansowych partii politycznych,
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zakwalifikował jednoznacznie opisane wyżej operacje finansowe, jako niedozwolone
„swoiste kredytowanie przez osoby fizyczne” (postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt III SW 47/09 oraz z dnia 18 listopada 2010 r.,
sygn. akt III SW 390/10 i III SW 391/10).
Naruszenie art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych stanowi przesłankę
do odrzucenia sprawozdania, na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy.
Przepis art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych ma przy tym
charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania
proporcji kwoty środków pozyskanych z naruszeniem art. 24 ust. 7 ustawy do ogólnej
kwoty przychodów partii politycznej, ani też tego, czy naruszenie wskazanych
przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości przepisów
ustawy o partiach politycznych.
Podsumowując przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego partii
Kongres Nowej Prawicy za 2013 r. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż Partia
uzyskała w okresie sprawozdawczym przychody/wpływy w kwocie 163 431,55 zł.
Na rachunkach

bankowych

zgromadzone

zostały

środki

w

łącznej

kwocie

160 166,55 zł.
Od osób fizycznych Partia pozyskała łącznie 149 844,41 zł, w tym
ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 47 657,83 zł i z darowizn
pieniężnych 102 186,58 zł. Ponadto Partia pozyskała środki w kwocie 8 662,14 zł
pochodzące z działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych.
W kasie partia Kongres Nowej Prawicy zgromadziła w 2013 r. środki
w kwocie łącznej 4 925,00 zł, pochodzące ze składek członkowskich w kwocie
nieprzekraczającej

w

jednym

roku

wysokości

minimalnego

miesięcznego

wynagrodzenia za pracę. Z kwoty tej 1 660,00 zł odprowadzono na rachunki bankowe
Partii, natomiast pozostałą część (3 265,00 zł) pozostawiono w terenowych
jednostkach organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy).
W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego
środki były gromadzone na rachunku nr 61 1090 1199 0000 0001 1903 4592
prowadzonym w Banku Zachodnim WBK S.A.
Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia
2013 r. wyniósł 12 807,21 zł.
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W okresie sprawozdawczym Partia uzyskała na Fundusz Wyborczy
wpływy w łącznej wysokości 46 707,71 zł, na które składały się wpłaty dokonane
przez osoby fizyczne zgodnie z limitem określonym w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy
o partiach politycznych (43 576,98 zł) oraz środki pochodzące z wpłat własnych Partii
(3 130,73 zł).
Dwie wpłaty w łącznej kwocie 66,47 zł dokonane zostały gotówką,
tj. w formie niezgodnej z art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych, co potwierdził
biegły rewident w opinii i raporcie z badania tej części sprawozdania. Wpłat tych
dokonali:
1) Dominik Malinowski w dniu 27 lutego 2013 r., w kwocie 16,47 zł;
2) Karol Staskiewicz w dniu 19 kwietnia 2013 r., w kwocie 50,00 zł.
Środki te nie zostały zwrócone darczyńcom, co potwierdza, iż zostały
przyjęte przez Kongres Nowej Prawicy.
Naruszenie art. 36a ust 3 ustawy o partiach politycznych stanowi
uchybienie, które nie powoduje odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. Zgodnie
natomiast z art. 39a ust. 1 ustawy o partiach politycznych środki te (66,47 zł)
podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść została przez Partię
zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. Na podstawie art. 39a
ust. 4 ustawy Partia w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszego postanowienia
może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto urzędu skarbowego właściwego
dla siedziby Partii kwoty korzyści majątkowej gromadzonej niezgodnie z prawem.
Potwierdzenie przekazania tej kwoty należy przedstawić Państwowej Komisji
Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie
postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy.
Wydatki Funduszu Wyborczego w okresie sprawozdawczym wyniosły
55 006,30 zł i były związane z udziałem Partii w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (55 000,00 zł) oraz z opłatami bankowymi (6,30 zł).
W dniu 31 grudnia 2013 r. stan środków na rachunku Funduszu
Wyborczego wyniósł 4 508,62 zł.
Kongres Nowej Prawicy przedłożył zatem Państwowej Komisji Wyborczej
sprawozdanie finansowe niezgodne ze stanem faktycznym zarówno w części ogólnej,
jak również w części dotyczącej Funduszu Wyborczego. Złożenie sprawozdania
sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym narusza ustawowy obowiązek
sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku
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z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach
pozyskania środków finansowych.
Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie
sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu
biegłego

rewidenta

oraz

udzielonych

przez

Partię

wyjaśnień,

postanowiła

jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia partii politycznej Kongres Nowej
Prawicy przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie
7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz,
Sylwester Marciniak
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak,
Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz,
Krzysztof Strzelczyk

