
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 

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 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r., 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. 35 

ust. 1 oraz 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). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319) 

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 zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania załączono opinię 

i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, 

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 partia 

polityczna Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej wysokości 5 887,00 zł. Jak dalej 

wykazała Partia w sprawozdaniu, złożyły się na nie: 

 środki pochodzące z darowizn pieniężnych wpłaconych przez osoby fizyczne 

w kwocie łącznej 4 740,00 zł; 

 zwrot kaucji za lokal dokonany przez Zarząd Budynków Komunalnych 

w Krakowie: 995,78 zł; 

 zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dokonany przez Urząd Miasta Krakowa: 

143,00 zł; 

 wpłata z Funduszu Wyborczego środków pozostających na rachunku bankowym 

tego Funduszu w dniu jego likwidacji: 8,34 zł. 

Już z powyższego wynikałoby, że Partia pozyskała w 2015 r. środki 

w łącznej kwocie 5 887,12 zł. Ponadto Partia nie wykazała w sprawozdaniu (część I 

pkt 2) uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w wysokości 

0,13 zł. Oznacza to, że faktycznie Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro pozyskała 

w 2015 r. środki finansowe w łącznej kwocie 5 887,25 zł. 

Wszystkie te środki gromadzone były na rachunku bakowym Partii o nr 24 

1020 1156 0000 7302 0122 9400, prowadzonym w banku PKO BP S.A. w Warszawie. 

Wpłaty dokonane na rachunki Partii przez osoby fizyczne pochodzą, 

zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych od obywateli polskich, 

mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 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. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

nie pozyskiwała środków finansowych z innych źródeł, a także żadnych wartości 

niepieniężnych (błędnie wpisując w sprawozdaniu, że jego III część dotyczy wartości 

pieniężnych). Partia w 2015 r. nie pozyskała także żadnych środków finansowych 

do swojej kasy. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Solidarna Polska Zbigniewa 

Ziobro posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego nr 34 1020 1026 
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0000 1802 0218 9314, prowadzony w banku PKO BP S.A. w Warszawie. W części 

sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego Partii błędnie wskazany został numer 

tego rachunku jako: 34 1020 1026 000 1802 0218 9314. 

Saldo rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2015 r. było 

ujemne i wynosiło - 159,29 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu 

Wyborczego pozyskano środki w łącznej kwocie 1 146,09 zł, a nie, jak wykazała Partia w tej 

części sprawozdania, 1 146,00 zł. Wszystkie te środki pochodziły z wpłat własnych, 

z rachunku bieżącego Partii. 

Partia nie wykazała w części sprawozdania dotyczącej jej Funduszu 

Wyborczego (lit. B) wydatków/kosztów tego Funduszu. Wykazała natomiast (w części 

lit. B pkt 6), że w okresie sprawozdawczym koszty Funduszu Wyborczego związane 

z obsługą bankową wyniosły łącznie 987,00 zł. Faktycznie środki w kwocie 955,39 zł 

przeznaczone zostały na opłaty kosztów prowadzenia rachunku Funduszu Wyborczego 

Partii, natomiast środki w kwocie 23,07 zł stanowiły koszty obsługi rachunku 

bankowego Komitetu Wyborczego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, 

uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w 2014 r. Środki w kwocie 23,07 zł powinny zatem zostać 

wykazane w części sprawozdania Partii dotyczącej jej Funduszu Wyborczego, lit. B 

pkt 4. 

Jak wynika z historii rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Partii 

oraz z oświadczenia Jacka Włosowicza, rachunek Funduszu Wyborczego Solidarnej 

Polski Zbigniewa Ziobro został zamknięty na koniec czerwca 2016 r. Pozostające 

na tym rachunku przed jego zamknięciem środki w kwocie 8,34 zł odprowadzone 

zostały na rachunek bieżący Partii. Zostały zatem przeznaczone na cele inne niż 

związane z finansowaniem udziału Partii w wyborach. Zadysponowanie przez Partię 

środków finansowych zgromadzonych na Funduszu Wyborczym na cele inne niż 

związane z jej udziałem w wyborach, zgodnie z art. 38a ust. 2 w związku z art. 35 

ust. 1 i art. 49e ustawy o partiach politycznych, stanowi uchybienie, które 

nie powoduje odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

W dniu zamknięcia rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Partii jego 

stan wynosił zero. 

Niewykazanie w części I pkt 2 sprawozdania odsetek od środków 

na rachunkach bankowych; błędne wskazanie przychodów/wpływów Partii; a także 

środków zgromadzonych na rachunku bankowym Partii (część I sprawozdania); 

błędne wskazanie numeru rachunku bankowego Funduszu Wyborczego w części 
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sprawozdania Partii dotyczącej tego Funduszu oraz niewykazanie w tej części 

sprawozdania wydatków/kosztów Funduszu Wyborczego Partii, a także nieujęcie 

we właściwej pozycji sprawozdania środków w kwocie 23,07 zł, wydatkowanych 

w związku z udziałem Partii w wyborach samorządowych (lit. B pkt 3 tej części 

sprawozdania), stanowi naruszenie art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych 

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Uchybienie to, zgodnie z art. 38a ust. 2 

ustawy partiach politycznych, nie stanowi podstawy odrzucenia sprawozdania 

finansowego Partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego oraz dokumentów do niego załączonych, 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 


