
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 września 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej 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 Prawica Rzeczypospolitej 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 uchybień, polegających na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych (Dz. U. nr 33 poz. 269) oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 395, poz. 62, 398 i 650) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną 

(Dz. U. Nr 11 poz. 118). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266) 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 w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania 

środków finansowych. 

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 

oraz sprawozdania biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Prawica Rzeczypospolitej 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała przychody w wysokości 

78 356,66 zł pochodzące od osób fizycznych, na które złożyły się: 

 składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników: 34 200,00 zł; 

 składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników: 22 831,00 zł; 

 darowizny: 21 325,66 zł. 

Środki finansowe gromadzone były na rachunku bankowym nr 72 1440 1101 

0000 0000 0802 0148, prowadzonym w PKO Bank Polski S.A. 

Jak wynika z treści sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów, 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych z innych źródeł, 

jak również wartości niepieniężnych. 

Z analizy tej części sprawozdania Partii, w zestawieniu z historiami 

jej rachunków bankowych wynika, że Prawica Rzeczypospolitej błędnie wykazała 

łączne przychody/wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym. Partia wliczyła 

bowiem do nich m.in. środki, które zostały przez nią zwrócone darczyńcom w związku 

z pomyłką co do wysokości świadczonych przez tych darczyńców darowizn, a także 

błędnie zaliczyła, a następnie zsumowała, wykazane w poszczególnych pozycjach 

sprawozdania przychody. Pomimo potwierdzenia tego faktu przez Partię w jej 

odpowiedzi przesłanej na zadane przez Państwową Komisję Wyborczą pytania, Partia 

nadal wskazała w niej kwoty nieodpowiadające kwotom faktycznym pozyskanym przez 

nią w okresie sprawozdawczym. 

Z analizy dokumentacji finansowej oraz wyjaśnień Partii wynika, 

że faktyczne jej przychody w 2017 r. wyniosły 67 587,66 zł. W całości zostały one 

zgromadzone na rachunkach bankowych Partii. W poszczególnych pozycjach 

sprawozdania Prawicy Rzeczypospolitej powinny znaleźć się natomiast następujące 

kwoty: 

 w pozycji I pkt 1 lit. a (składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym 

roku wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników): 

32 400,00 zł; 

 w pozycji I pkt 1 lit. b (składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników): 

25 331,00 zł; 

 w pozycji I pkt 1 lit. b (darowizny pieniężne): 9 856,66 zł; 

 w pozycji V pkt 1: 0,00 zł; 

 w pozycji VI: 79,00 zł. 
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Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Partii przez osoby fizyczne 

pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli 

polskich, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 

ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 

ust. 5 ustawy. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych 

ani wartości niepieniężnych z innych źródeł; w pozostałych pozycjach wykazano „0”. 

W okresie sprawozdawczym Prawica Rzeczypospolitej posiadała Fundusz 

Wyborczy, którego środki gromadzone były na rachunku bankowym nr 64 2130 0004 

2001 0454 4136 0001, prowadzonym w Volkswagen Bank Polska S.A. W sprawozdaniu 

Partia błędnie podała nr rachunku bankowego (64 2130 0004 2001 0454 4136 001). 

Stan środków finansowych na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego 

Partii w dniu 1 stycznia 2017 r. wynosił 21 967,50 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano 

środki w wysokości 930,00 zł, pochodzące z darowizn od osób fizycznych. 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu 

Wyborczego, część A (przychody/wpływy, pkt 5 – inne), wykazano dodatkowo 

przychody z 2016 r. w kwocie 21 967,50 zł. Jak wynika z dodatkowych wyjaśnień 

udzielonych przez Sekretarza Generalnego Partii, wartość ta stanowiła saldo Funduszu 

Wyborczego na koniec 2016 r. Środki te zatem nie stanowią zatem przychodu w 2017 r. 

Jednocześnie Partia błędnie wskazała kwotę 22 897,50 zł w części 

sprawozdania dotyczącej jej Funduszu Wyborczego, w pozycji „środki pieniężne 

zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego”. Jak wynika z analizy 

dokumentacji finansowej Partii, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 

jej Funduszu Wyborczego w 2017 r. faktycznie wyniosły bowiem 930,00 zł. 

Ponadto Partia nie wypełniła rubryki dotyczącej łącznych przychodów 

Funduszu Wyborczego. Również w tej pozycji sprawozdania powinna być wykazana 

kwota 930,00 zł. 

Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe partii za 2017 r. sporządzone 

zostało niezgodnie ze stanem faktycznym. Narusza to 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, uchybienie 

to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Partia w 2017 r. poniosła z Funduszu Wyborczego wydatki w wysokości 

700,00 zł związane z wyborami do organów samorządu terytorialnego. Stan środków 

na tym rachunku w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniósł 22 197,50 zł. 
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Jak wynika z sprawozdania biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej w zakresie jej Funduszu Wyborczego, 

Partia w 2017 r. nie prowadziła ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości 

oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia 

rachunkowości przez partię polityczną. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy również to 

uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania, dokumentów do niego dołączonych, sprawozdania biegłego rewidenta 

oraz dodatkowych wyjaśnień, 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, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


