
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Wspólnota Narodowa o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku 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, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Polska Wspólnota Narodowa o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2015 r. z powodu naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

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). 

Do sprawozdania dołączono raport i opinię biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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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 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Polska Wspólnota 

Narodowa wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej 

wysokości 3 638,26 zł, pochodzące z darowizn, wpłaconych na rachunek bankowy 

Partii. Środki pieniężne były gromadzone na rachunku bankowym o numerze 77 1020 

1013 0000 0802 0118 8408, prowadzonym w banku PKO BP S.A. 

Jak wynika z historii rachunku bankowego oraz z wykazu wpłat 

dołączonego do sprawozdania, na rachunek ten przyjęto w dniu 28.01.2015 r. wpłatę 

w kwocie 30,00 zł od Polskiego Komitetu Słowiańskiego oraz w dniu 30.04.2015 r. 

wpłatę w kwocie 5,00 zł od Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej. Stanowi to 

naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym partii 

politycznej mogą być przekazywane środki jedynie przez obywateli polskich mających 

stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 38a 

ust. 2 pkt 4 ustawy uchybienie to skutkuje odrzuceniem sprawozdania. 

Pozostałe środki pieniężne pochodziły od obywateli polskich mających 

miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty dokonane 

na rachunek bankowy Partii mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej 

osoby określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest 

zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy. 

Ponadto w sprawozdaniu wykazano, że Partia pozyskała wartości 

niepieniężne wycenione na kwotę 2 128,26 zł, opisane jako usługi świadczone 

nieodpłatnie na rzecz Partii – korzystanie z lokalu.  

Ponadto partia nie wykazała w części I sprawozdania pkt 1 lit. a „składki 

członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników” wpłaconej składki członkowskiej w dniu 

10.07.2015 r. w wysokości 100,00 zł, zaliczając ją w sprawozdaniu do części I 

sprawozdania pkt. 1 lit. b „darowizny (pieniężne)”. 
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Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym 

narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. l ustawy 

o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie 

z art. 38a ustawy, stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania. 

Partia posiadała w 2015 r. Fundusz Wyborczy, którego środki były 

gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym nr 82 1020 1013 0000 0602 

0118 8416, prowadzonym w banku PKO BP S. A. Stan środków Funduszu 

Wyborczego w dniu 1 stycznia 2014 r. wynosił 3,18 zł. 

W sprawozdaniu wykazano, że w okresie sprawozdawczym Partia uzyskała 

przychody na Fundusz Wyborczy w kwocie 165,00 zł i poniosła wydatki z jego 

środków w kwocie 168,97 zł na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego; 

potwierdza to opinia i raport biegłego rewidenta. Środki pieniężne pozyskane na 

Fundusz Wyborczy pochodziły z wpłat własnych Partii. Stan środków Funduszu 

Wyborczego w dniu 31 grudnia 2014 r. wynosił -0,79 zł. Partia nie uczestniczyła 

w przeprowadzonych w 2015 r. wyborach. 

Zgodnie z art. 39a ustawy o partiach politycznych, korzyści majątkowe 

przekazane partii z naruszeniem art. 25 ust. 1 tej ustawy, podlegają przepadkowi 

na rzecz Skarbu Państwa. W związku z tym środki pozyskane przez partię Polska 

Wspólnota Narodowa z naruszeniem tego przepisu, tj. łącznie 35,00 zł, podlegają 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub 

utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową 

Komisję Wyborczą uchwały w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku 

kalendarzowym, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści majątkowej uzyskanej 

w sposób sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego, właściwego 

dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia 

przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku odmowy dobrowolnego 
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wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa we wskazanym terminie 

wszczęte zostanie postępowanie określone w art. 39a ust. 5 ustawy o partiach 

politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Polska Wspólnota 

Narodowa 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: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


