
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Narodowe Odrodzenie Polski 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 Narodowe Odrodzenie Polski 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 Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych 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). 

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 Narodowe Odrodzenie Polski wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała kwotę 3 307,81 zł. Środki te pochodziły ze składek członkowskich 

wpłaconych do kasy Partii i zostały pozostawione w terenowych jednostkach 

                                                 
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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organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z ich bieżącą działalnością (art. 26a ustawy o partiach politycznych). 

Partia wykazała również, że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała 

środków finansowych z innych źródeł, jak również wartości niepieniężnych. Partia 

nie posiadała rachunku bankowego. 

Kwota pozyskanych środków została ujawniona w sprawozdaniu w części 

II „Środki pieniężne wpłacone do kasy partii”, lecz nie uwzględniono jej w kwocie 

łącznych przychodów/wpływów (pierwsza rubryka sprawozdania pozostała 

niewypełniona). 

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. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania. 

Partia utworzyła Komitet Wyborczy w celu uczestnictwa w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., lecz komitet ten nie podejmował 

działań wymagających pozyskiwania i wydatkowania środków. 

Partia polityczna Narodowe Odrodzenie Polski w 2015 r. nie posiadała 

Funduszu Wyborczego, mimo iż uczestniczyła w wyborach. Stosownie do treści 

art. 35 ust. 1 ustawy, partia polityczna uczestnicząca w wyborach powinna utworzyć 

stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania swojego udziału w wyborach, 

a o utworzeniu Funduszu Wyborczego, a także o jego likwidacji partia zawiadamia 

Państwową Komisję Wyborczą. 

Badając sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Narodowego 

Odrodzenia Polski Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że Komitet ten przyjął 

świadczenia niepieniężne w postaci nieodpłatnego stworzenia materiałów wyborczych 

oraz świadczonej przez Partię nieodpłatnej usługi polegającej na umieszczeniu ich 

na stronie internetowej Partii. Działania te są równoznaczne z finansowaniem 

przez Partię kampanii wyborczej z pominięciem Funduszu Wyborczego. 

Gromadzenie i wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie 

udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego stanowi 

naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy, które na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy, 

stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania. 



— 3 — 

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 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 oraz wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Partii, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Narodowe Odrodzenie 

Polski przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 

7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


