
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Kobiet 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 Partia Kobiet 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 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Partia Kobiet (EwP 259) 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 

załączono opinię i raport 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 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

                                                 
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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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Partia Kobiet wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki 

finansowe w łącznej kwocie 3 360,00 zł, które gromadzone były na rachunku 

bankowym w Banku Millennium S.A. w Warszawie o nr 73 1160 2202 0000 0001 

8450 8622. Środki te pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(2 710,00 zł), tzw. wpisowego, opłaconego przez jedną osobę fizyczną (60,00 zł) oraz 

darowizn pieniężnych (590,00 zł), które zostały dokonane zgodnie z art. 25 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych przez osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, 

mającymi stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

mieściły się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 

ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

Z podsumowania zapisów historii rachunku bankowego Partii wynika, 

że faktyczne przychody na rachunku bankowym Partii wyniosły jednak 3 310,00 zł 

i w takiej wysokości powinny zostać wykazane w części 1 pkt I ppkt 1 sprawozdania, 

a także w podsumowaniu całkowitej sumy przychodów/wpływów. 

Przedłożenie 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. 

Jak wynika ze złożonego sprawozdania, Partia w okresie sprawozdawczym 

nie pozyskała na rachunek bankowy oraz do kasy środków finansowych z innych 

źródeł, jak również wartości niepieniężnych.  

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego  

środki gromadzone były na rachunku bankowym nr 80 1166 2202 0000 0002 0407 

7567, prowadzonym w Banku Millennium S.A. w Warszawie. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2015 r. wynosił 5 016,75 zł. W okresie sprawozdawczym, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego 

sprawozdanie Partii, na Fundusz Wyborczy wpłynęły środki w łącznej wysokości 

84,76 zł. Pochodziły one z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym (80,46 zł) a także z nadwyżki pozyskanych środków nad poniesionymi 

wydatkami Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Iwony Piątek, uczestniczącego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w 2015 r. (4,30 zł). Środki te, jak wynika z zapisów 
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historii rachunku Funduszu Wyborczego, wpłynęły na Fundusz Wyborczy w dniach 

1 i 2 czerwca 2015 r. nie zostały zwrócone wpłacającemu, ale przyjęte i wydatkowane 

na pokrycie opłat, związanych z bieżącym prowadzeniem rachunku Funduszu 

Wyborczego. 

Przyjęcie przez partię polityczną środków finansowych pochodzących 

od komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. Zgodnie z art. 138 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w przypadku uzyskania nadwyżki 

pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami, 

komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje ją 

na rzecz organizacji pożytku publicznego, także w wypadku, gdy środki te pochodziły 

z wpłaty dokonanej przez partię polityczną. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych 

przyjmowanie lub pozyskiwanie przez partię polityczną (w tym na rachunek Funduszu 

Wyborczego) środków finansowych, pochodzących ze źródeł niedozwolonych stanowi 

przesłankę odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. Przepis art. 38a ust. 2 pkt 4 

ustawy o partiach politycznych ma przy tym charakter kategoryczny i nie pozostawia 

żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania proporcji kwoty środków pozyskanych 

z naruszeniem art. 25 ust. 1 ustawy do ogólnej kwoty przychodów partii politycznej, 

ani tego, czy naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też 

z powodu nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych. 

Jak wynika z treści opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego 

sprawozdanie finansowe Partii w 2015 r. z rachunku Funduszu Wyborczego została 

wydatkowana jedynie kwota 100,00 zł, która została przeznaczona na poniesienie 

opłat związanych z prowadzeniem tego rachunku. Stan środków finansowych 

Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniósł 5 001,51 zł, z czego 

na założonej lokacie terminowej znajdowała się kwota 5 000,00 zł. 

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

przekazane partii z naruszeniem art. 25 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 tej ustawy, podlegają 

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

Partię Kobiet z naruszeniem tych przepisów przepisu, tj. kwota 4,30 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 niniejszej uchwały, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści 
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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 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, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Partia Kobiet 

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 

 


