
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Razem Zjednoczona Prawica 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. l pkt 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, 

z późn. zm.
1)

)  

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Polska Razem Zjednoczona 

Prawica w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach 

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 r.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333) 

przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2015 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. l 

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, póz. 269).  

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5, 

w związku z art. 38a ust. l ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.  

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Partię 

stwierdziła, co następuje.  

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Polska Razem Zjednoczona Prawica wykazała, iż w 2015 r. uzyskała 

przychody w łącznej kwocie 122 675,89 zł. Na rachunku bankowym o nr 92 1020 

1097 0000 7402 0259 1337 prowadzonym w Banku PKO Bank Polski S.A. 

                                                           
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 Warszawie zgromadziła środki w łącznej kwocie 121 955,89 zł. Składają się na nią 

wpłaty od osób fizycznych dokonywane bezpośrednio na rachunki bankowe partii 

w kwocie 121 360,29 zł, w tym: składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników (48 525,00 zł), darowizny pieniężne (72 835,29 zł) oraz odsetki 

bankowe (0,54 zł).  

Analiza części I sprawozdania (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) 

wykazała, że kwota wymieniona w pozycji IV sprawozdania 595,06 zł (pozostałe 

źródła niewymienione w cz. I, II i III) nie została ujęta w rubryce z tytułem 

(przychody/wpływy – suma z pozycji I + II + III + IV). W rubryce tej Partia wykazała 

kwotę 122 675,89 zł, która nie odpowiada sumie z pozycji I + II + III + IV 

sprawozdania. Z wyjaśnień Partii wynika, że kwota 595,06 zł wykazana w pozycji IV 

sprawozdania została odprowadzona na rachunek bankowy Partii i wykazano ją 

w rubryce przeznaczonej dla środków wpłaconych na rachunek bankowy (pozycja I 

sprawozdania). Zsumowanie przez Partię (zgodnie ze wzorem formularza 

sprawozdania) wartości z pozycji I, II, III i IV prowadziłoby do podwójnego zaliczenia 

kwoty 595,96 zł do przychodów Partii pozyskanych w badanym okresie 

rozliczeniowym.   

Wpłaty na rachunek bankowy partii Polska Razem Zjednoczona Prawica 

pochodziły od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie przekroczyły limitu wpłat określonego w art. 25 ust. 4 

ustawy o partiach politycznych, a ich forma była zgodna z art. 25 ust. 5 tej ustawy.  

Ponadto Partia pozyskała w okresie sprawozdawczym do swojej kasy 

środki w kwocie 720,00 zł, pochodzące z wpłat składek członkowskich w wysokości 

nieprzekraczającej w jednym roku od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, które zgodnie z art. 26a ustawy o partiach politycznych, 

Partia pozostawiła w swoich terenowych jednostkach organizacyjnych na pokrycie 

wydatków związanych z jej bieżącą działalnością.  

Partia w okresie sprawozdawczym nie pozyskała wartości niepieniężnych 

ani środków z żadnych innych źródeł; w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazano zero.  

W okresie sprawozdawczym Polska Razem Zjednoczona Prawica posiadała 

wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 49 1020 1097 0000 7802 0259 

2012, prowadzony w banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. Na dzień 1 stycznia 

2016 r. stan środków na tym rachunku wynosił 557,05 zł. 
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W sprawozdaniu Partia wykazała, że w okresie sprawozdawczym 

na Fundusz Wyborczy, poza kwotą przeniesioną z poprzedniego roku 

rozliczeniowego, nie pozyskała żadnych innych środków. We wszystkich rubrykach 

części przychodowej sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego wykazano 

0,00 zł.  

Wydatki Funduszu Wyborczego Partii w 2015 r. wyniosły 336,00 zł 

i zostały przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych prowadzeniem 

i obsługą rachunku bankowego Funduszu Wyborczego w 2015 r.   

Saldo środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 

2015 r. wynosiło 221,05 zł.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień, postanowiła 

jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.  

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 


