
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania Partii Libertariańskiej 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 7 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 Libertariańskiej 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 i 4a ustawy o partiach politycznych.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Partia Libertariańska (EwP 334) 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.  

                                                           
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 Libertariańska wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 

środki finansowe w łącznej kwocie 2 800,00 zł, z czego 1 380,00 zł gromadzone było 

na rachunku bankowym w Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Warszawie 

nr 16 1750 0012 0000 0000 2982 9837. Środki te pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (1 330,00 zł), oraz darowizn pieniężnych (50,00 zł). Wpłaty 

na rachunek bankowy zostały dokonane zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych przez osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, mającymi stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieściły się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 

o partiach politycznych.  

Jak wynika z treści sprawozdania i załączonych do niego dokumentów, 

Partia przyjęła także wartości niepieniężne, które zostały wycenione na kwotę 

1 420,00 zł. Wartości te miały charakter usług nieodpłatnie świadczonych na rzecz 

Partii i polegały na użyczeniu Partii domeny internetowej „partialibertarianska.org” 

przez osobę fizyczną, będącą jej właścicielem oraz użyczeniu lokalu, przeznaczonego 

na siedzibę Partii przez firmę Mirad Alfa Jan Sychowiec, Piotr Kowalczyk S.J. 

Przyjęcie tej drugiej wartości niepieniężnej przez Partię stanowi naruszenie art. 25 

ust. 1 i 4a ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którymi partii politycznej mogą 

być przekazywane wartości niepieniężne jedynie przez obywateli polskich, mających 

stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zabronione jest 

przyjmowanie przez partię polityczną wartości niepieniężnych od spółek prawa 

handlowego, w tym spółek jawnych.  

Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 7 ustawy, naruszenie przez partię 

polityczną Partia Libertariańska art. 25 ust. 1 i 4a ustawy o partiach politycznych 

stanowi przesłankę odrzucenia sprawozdania finansowego Partii.   

Powołane przepisy ustawy o partiach politycznych mają przy tym charakter 

kategoryczny i nie pozostawiają żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania proporcji 

kwoty wartości niepieniężnych, przyjętych z naruszeniem art. 25 ust. 1 i 4a 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.  

W związku z tym, że Partia nie wskazała, jaka była wartość każdej z usług 

świadczonych nieodpłatnie na jej rzecz, a także ze względu na fakt, 
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że do sprawozdania nie zostały załączone dokumenty, wymagane przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych, tj. umowa rachunku bieżącego Partii, 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 

ustawy o partiach politycznych, zwróciła się do Partii o uzupełnienie tych braków. 

Pismo wysłane na wskazany w sprawozdaniu adres Partii zostało odebrane 

w dniu 15 września 2016 r., jednak w wyznaczonym terminie nie została na nie 

udzielona odpowiedź.  

Stanowi to naruszenie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych, zgodnie z którymi partia polityczna jest obowiązana udzielić 

w wyznaczonym terminie wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej 

w przedmiocie usunięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności 

sprawozdania finansowego.   

Mając na względzie standardową wysokość kosztów wynajmu lokali 

w miejscu, w którym znajduje się siedziba Partii oraz występującą często praktykę 

udostępniania serwerów internetowych dla zakładania nowych stron internetowych 

za darmo albo po minimalnych lub promocyjnych cenach, Państwowa Komisja 

Wyborcza przyjęła, iż wartość przyjętej przez Partię Libertariańską nieodpłatnej 

usługi, polegającej na użyczeniu Partii lokalu na jej siedzibę, wyniosła 1 420,00 zł, tj. 

kwotę, którą Partia wykazała w sprawozdaniu w części 1 pkt III ppkt 4.  

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Partia Libertariańska 

nie posiadała Funduszu Wyborczego, a także nie uczestniczyła w wyborach, 

przeprowadzonych w 2015 r.  

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

przekazane partii z naruszeniem art. 25, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu 

Państwa. W związku z tym równowartość wartości niepieniężnych, przyjętych przez 

Partię Libertariańską z naruszeniem tego przepisu, tj. łącznie 1 420,00 zł, podlega 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową 

Komisję Wyborczą niniejszej uchwały, może dobrowolnie dokonać wpłaty 

równowartości korzyści 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 
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ust. 5 ustawy o partiach politycznych.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych, postanowiła 

jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Partia Libertariańska 

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 


