
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Elektorat 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 Elektorat 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 uchybienia polegającego na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Elektorat (EwP 281) 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 naruszeniem terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Sprawozdanie zostało nadesłane 

przesyłką pocztową nadaną w dniu 9 kwietnia 2016r, (data wpływu do Krajowego 

                                                 
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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Biura Wyborczego:11 kwietnia 2016 r.), podczas gdy termin złożenia sprawozdania 

upłynął w dniu 31 marca 2016 r. 

Zgodnie z art. 38a ustawy o partiach politycznych uchybienie to nie stanowi 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego, powoduje natomiast skutki 

określone w jej art. 38c. 

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 

stwierdziła, co następuje. 

W części sprawozdania dotyczącej źródeł pozyskania środków przez partię 

polityczną (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Elektorat 

wykazała przychody/wpływy w wysokości 2 328,15 zł. Część z tych środków, 

w łącznej kwocie  978,15 zł, gromadzona była na rachunku bankowym Partii 

o nr 72 1020 1097 0000 7102 0173 1454, otwartym w banku PKO BP S.A. 9 Oddział 

w Warszawie. Środki gromadzone na rachunku bankowym Partii pochodziły 

ze składek członkowskich, w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku od jednej 

osoby wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (900,00 zł), 

odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym (0,36 zł) oraz 

z działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych 

(77,79 zł) 

Saldo środków na rachunku bankowym Partii w dniu 31 grudnia 2015 r. 

wynosiło 4 943,11 zł. 

Ponadto Partia pozyskała do kasy środki finansowe w łącznej wysokości 

1 350,00 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w wysokości 

nieprzekraczającej w jednym roku od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Wpłaty na rzecz Partii dokonywane były przez obywateli polskich 

mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wysokość 
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tych wpłat nie przekraczała limitu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach 

politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych 

oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


