
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, 

z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej 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. ze wskazaniem uchybień, polegających na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269) oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie 

polityczne (Dz. U. Nr 11 poz. 118). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania 

                                                 
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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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. 

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 partia 

polityczna Prawica Rzeczypospolitej wykazała przychody/wpływy w łącznej 

wysokości 59 680,18 zł, które w całości były gromadzone na rachunku bankowym 

Partii o nr 72 1440 1101 0000 0000 0802 0148, prowadzonym przez PKO BP S.A. 

w Warszawie. Według sprawozdania środki pozyskane przez Partię w 2015 r. 

pochodziły od osób fizycznych, w tym ze składek członkowskich w kwocie 

przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia 

za pracę pracowników (21 800,00 zł), ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników (32 375,25 zł) oraz z darowizn pieniężnych 

(4 964,93 zł). 

Analiza sprawozdania wykazała rozbieżności między wykazaną ogólną 

kwotą przychodów Partii (z wyłączeniem rachunku Funduszu Wyborczego) a sumą 

wykazanych składek i darowizn składających się na te przychody, wynoszącą 

59 140,18 zł. 

Partia wyjaśniła, że rozbieżność ta wynika z pomyłki matematycznej 

w kwocie przychodów ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników. Według wyjaśnień Partii błąd również pojawił się w kwocie 

przychodów ze składek członkowskich w kwocie przekraczającej w jednym roku 
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wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, z powodu 

pomyłki w wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników ustalonego na rok 2015. Po korekcie sprawozdania suma środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym partii wynosi 59 680,18 zł, a poszczególne jej 

składniki, odpowiednio: 20 100,00 zł, 34 615,25 zł oraz 4 964,93 zł. 

Złożenie sprawozdania finansowego sporządzonego niezgodnie ze stanem 

faktycznym, narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, 

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy 

stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Wpłaty na rachunek bankowy dokonywane były przez obywateli polskich 

mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i nie przekraczały limitu wpłat, określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach 

politycznych. 

Partia polityczna Prawica Rzeczypospolitej nie pozyskała w 2015 r. 

na rachunek bankowy środków finansowych z innych źródeł, nie przyjmowała 

wartości niepieniężnych, ani nie gromadziła środków finansowych w kasie. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, 

prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A. w Warszawie na rachunku o nr 64 2130 

0004 2001 0454 4136 0001. Stan środków finansowych na tym rachunku w dniu 

1 stycznia 2015 r. wynosił 21 000,10 zł. 

W sprawozdaniu wykazano, że w okresie sprawozdawczym Partia uzyskała 

na Fundusz Wyborczy przychody w wysokości 1 875,56 zł. Na kwotę tę składają się 

środki pochodzące z wpłat obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (1 325, 00 zł) oraz środki pochodzące z wpłat 

własnych Partii dokonanych z rachunku bieżącego (550,56 zł). 

W części przychodowej sprawozdania, w pozycji przeznaczonej dla wpłat 

innych niż wymienione w pozostałych rubrykach tej części sprawozdania, Partia 

wykazała środki w kwocie 21 000,00 zł, które zostały przeniesione z poprzedniego 



— 4 — 

roku rozliczeniowego (2014 r.), a więc nie stanowiły przychodu w 2015 r.; 

jednocześnie Partia nie wypełniła pierwszej rubryki sprawozdania przychody/wpływy, 

w której powinna być wykazana kwota stanowiąca sumę wszystkich wartości 

wykazanych w poszczególnych rubrykach części przychodowej sprawozdania. 

Złożenie sprawozdania finansowego sporządzonego niezgodnie ze stanem 

faktycznym, narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych 

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy 

stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Wydatki/koszty Funduszu Wyborczego Partii wyniosły w 2015 r. 

1 278,16 zł. Na kwotę tę złożyły się środki w wysokości 1 200,00 zł przekazane 

na rachunek Urzędu Skarbowego tytułem przepadku środków na rzecz Skarbu 

Państwa wpłaconych w roku 2014 r. na rachunek Funduszu Wyborczego niezgodnie 

z przepisami ustawy o partiach politycznych, środki w wysokości 42,16 zł przekazane 

komitetowi wyborczemu uczestniczącemu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w 2015 r. oraz 36,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia w okresie 

sprawozdawczym rachunku bankowego. Saldo końcowe rachunku bankowego 

Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 21 597,50 zł, co znajduje 

potwierdzenie w zapisach historii rachunku Funduszu Wyborczego oraz treści opinii 

i raportu biegłego rewidenta. 

Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

finansowe partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej, Partia ta prowadziła w 2015 r. 

rachunkowość niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad 

prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną (Dz.U. Nr 11, poz. 118). Zgodnie 

z art. 38a ustawy stwierdzone uchybienia w gospodarce finansowej Partii nie stanowią 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz wyjaśnień 

Partii, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

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 

 


