
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania Partii Rozwoju 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 1-5 i 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 Rozwoju 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 nieudzielenia 

wyjaśnień na pytania Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie 

zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, 

a w szczególności stwierdzenie, że Partia Rozwoju w okresie rozliczeniowym 

nie pozyskiwała przychodów z niedozwolonych ustawowo źródeł. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Partia Rozwoju (EwP 310) 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 Partia Rozwoju wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki 

finansowe w łącznej kwocie 480,00 zł, z czego 400,00 zł gromadzone było 

na rachunku bankowym w banku BZ WBK S.A. o nr 23 1090 2398 0000 0001 2259 

                                                           
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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7565. Środki te pochodziły ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

od jednego wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaconych w całości 

przez członka Zarządu Partii Arnolda Buzdygana.  

Partia wykazała także w sprawozdaniu pozyskane wartości niepieniężne 

w wysokości 80,00 zł, na które, jak wynika z załączonych do sprawozdania wyjaśnień, 

złożyły się koszty nieodpłatnego korzystania w 2015 r. z lokalu wskazanego jako 

siedziba Partii oraz nieodpłatnego korzystania w 2015 r. ze strony internetowej 

www.partia-rozwoju.org.  

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

oraz nie uczestniczyła w wyborach, przeprowadzonych w 2015 r.   

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. historia bieżącego rachunku 

bankowego, umowa tego rachunku oraz wyciąg z jego historii według stanu na dzień 

31 grudnia 2015 r. 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, a także o wyjaśnienie, od kogo został użyczony lokal 

wskazany jako siedziba Partii w 2015 r. i kto opłacił koszty prowadzenia w 2015 r. 

strony internetowej Partii.  

Pismo wysłane na wskazany w sprawozdaniu adres Partii zostało odebrane 

przez członka Zarządu Partii Arnolda Buzdygana, jednak w wyznaczonym terminie 

nie została na nie udzielona odpowiedź.  

Brak wyjaśnień przez Partię wątpliwości wskazanych w piśmie Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2016 r. oraz nieudokumentowanie prowadzonej 

w okresie rozliczeniowym gospodarki Partii uniemożliwia stwierdzenie, czy wykazane 

w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym, czy pozyskane środki 

pochodzą (w przypadku wykazanych w sprawozdaniu świadczeń niepieniężnych 

o wartości 80,00 zł) z dozwolonych ustawowo źródeł, a także czy Partia 

nie pozyskiwała w okresie sprawozdawczym środków i wartości niepieniężnych 

ze źródeł innych niż określone w art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych.  

W związku z powyższym sprawozdanie nie może zostać przyjęte i należy je 

odrzucić. Stanowisko takie, przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą, zajął 

również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 2008 r. (Sygn. akt 

III SW 10/08).  

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

pochodzące z nieudokumentowanych źródeł, przekazane partii z naruszeniem art. 25 

ust. 1 i 4a ustawy, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. W związku z tym 

równowartość wartości niepieniężnych pozyskanych przez Partię Rozwoju 

z naruszeniem tego przepisu, tj. łącznie 80,00 zł, podlega przepadkowi na rzecz 
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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 

ust. 5 ustawy o partiach politycznych.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii oraz dokumentów do niego załączonych, 

postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Partia Rozwoju 

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 


