
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Wspólnota Narodowa o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2017 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Polska Wspólnota Narodowa o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2017 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 36a ust. 3 ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48) 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 2017 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 

dołączono sprawozdanie 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 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Polska Wspólnota Narodowa 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej wysokości 
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1 621,88 zł, na które złożyły się darowizny od osób fizycznych w kwocie 251,18 zł oraz 

wartości niepieniężne w postaci użyczenia lokalu przez osobę fizyczną, wycenione 

na 1 370,70 zł. 

Środki pieniężne gromadzone były na rachunku bankowym nr 77 1020 1013 

0000 0802 0118 8408 prowadzonym w banku PKO Bank Polski S.A. 

Środki pieniężne wpłacone na rachunek bankowy Partii pochodziły, zgodnie 

z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli polskich, mających miejsce 

stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się 

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

o partiach politycznych. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych 

z innych źródeł; w pozostałych pozycjach wpisano „0”. 

Partia posiadała w 2017 r. Fundusz Wyborczy, którego środki gromadzone 

były na rachunku bankowym nr 82 1020 1013 0000 0602 0118 8416, prowadzonym 

w banku PKO Bank Polski S.A. 

Stan środków Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2017 r. był ujemny 

i wynosił –9,82zł. 

Jak wynika ze złożonego sprawozdania, a także ze sprawozdania biegłego 

rewidenta, w okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego Partia 

pozyskała środki w wysokości 101,99 zł, które pochodziły z wpłat od osób fizycznych. 

Wpłaty od osób fizycznych pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych od obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat 

od jednej osoby fizycznej, określonym w art. 36a ust. 1 ustawy. 

Część środków wpłacona zostały na Fundusz Wyborczy partii Polska 

Wspólnota Narodowa w sposób niezgodny art. 36a ust. 3 ustawy o partiach 

politycznych, który stanowi, że środki finansowe mogą być wpłacane na Fundusz 

Wyborczy jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. Środki w kwocie 56,95 zł 

wpłacone zostały natomiast na rachunek Funduszu Wyborczego Partii gotówką 

i nie zostały zwrócone darczyńcy. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy o partiach 

politycznych, uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Wydatki Funduszu Wyborczego w 2017 r. wyniosły 107,21 zł i związane 

były z opłatami za prowadzenie rachunku bankowego. 

Stan środków Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2017 r. był ujemny 

i wynosił –15,04 zł. 
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Zgodnie z art. 39a ust. l ustawy kwota 56,95 zł, pozyskana z naruszeniem 

art. 36a ust. 3 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść 

została przez partię zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy o partiach politycznych, partia Polska Wspólnota 

Narodowa, w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszego postanowienia, może 

dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny 

z prawem (56,95 zł) na konto urzędu skarbowego właściwego dla jej siedziby. Dowód 

przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia polityczna 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 oraz dokumentów do niego dołączonych, a także sprawozdania biegłego 

rewidenta, 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, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


