
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Jedność Narodu 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 5 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 Jedność Narodu 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. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Jedność Narodu (EwP 348) 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 złożone w dniu 

6 kwietnia 2016 r., podczas gdy termin na jego złożenie upłynął w dniu 31 marca 

2016 r. Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania finansowego, powoduje natomiast skutki określone w art. 38c ustawy. 

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). 

                                                 
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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Do sprawozdania Partia dołączyła opinię i raport biegłego rewidenta wybranego przez 

Państwową Komisję Wyborczą w związku z udziałem Partii Jedność Narodu 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej przeprowadzonych 25 października 2015 r. 

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 Jedność Narodu wykazała, 

że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała środków finansowych; we wszystkich 

pozycjach sprawozdania wykazano „0”. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała bieżący rachunek bankowy 

nr 48 1560 0013 2824 5950 8000 0001 prowadzony w Getin Noble Bank S.A.; 

w sprawozdaniu nie został wykazany numer tego rachunku. Złożenie sprawozdania 

sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym, bądź niezawierającego wszystkich 

wymaganych danych, 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza w trybie art. 34a ust. 2 ustawy o partiach 

politycznych, zwróciła się do Partii o złożenie wyjaśnień, na jakich zasadach 

korzystała z lokalu będącego jej siedzibą oraz kto ponosił koszty jego użytkowania, 

a także o wskazanie, czy w 2015 r. odbywały się zebrania jej jednostek 

organizacyjnych i organów, czy wiązały się z tym koszty oraz czy Partia prowadziła 

działalność polegającą np. na prowadzeniu korespondencji, kontaktach telefonicznych, 

powielaniu materiałów itp. i kto ponosił koszty tej działalności. Na pisma z dnia 

24 sierpnia 2016 r. oraz 2 września 2016 r. nie zostały w wyznaczonych terminach 

udzielone odpowiedzi. 

Niewyjaśnienie przez Partię kwestii związanych z korzystaniem w okresie 

sprawozdawczym z lokalu będącego jej siedzibą oraz pozostałych kwestii będących 
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przedmiotem zapytania Państwowej Komisji Wyborczej uniemożliwia stwierdzenie, 

czy wykazane w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

w szczególności, czy na rzecz Partii nie były świadczone w okresie sprawozdawczym 

darowizny o charakterze niepieniężnym ze źródeł innych niż określone w art. 25 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych. 

Partia polityczna Jedność Narodu nie posiadała w okresie sprawozdawczym 

Funduszu Wyborczego, mimo iż uczestniczyła w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 

25 października 2015 r. Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy, partia polityczna 

tworzy stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania swego udziału w wyborach. 

Badanie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Jedność Narodu 

wykazało, że Komitet przyjął korzyść majątkową o charakterze niepieniężnym 

w postaci korzystania z łącza internetowego udostępnionego przez firmę ETOS TV 

Sp. z o.o., wycenioną przez Komitet na kwotę 40,00 zł. Przyjęcie korzyści majątkowej 

o charakterze niepieniężnym, innej niż nieodpłatne rozpowszechnianie plakatów 

i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych 

udzielanej przez osoby fizyczne, stanowi naruszenie art. 132 § 5 Kodeksu 

wyborczego. Przyjęcie tej korzyści majątkowej od spółki prawa handlowego jest 

ponadto równoznaczne z pozyskiwaniem przez Komitet środków ze źródeł innych niż 

Fundusz Wyborczy Partii, naruszającym art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego. 

Uchybienie to skutkowało odrzuceniem sprawozdania finansowego Komitetu. 

Gromadzenie i wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie 

udziału partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego, stanowi 

naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych, które na podstawie art. 38a 

ust. 2 pkt 5 ustawy, stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania finansowego 

partii. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków wydatkowanych z naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy 

do ogólnej kwoty wydatków partii politycznej lub komitetu wyborczego, ani tego, czy 
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naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny czy też z powodu 

nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Jedność Narodu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


