
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania Partii Centrum o źródłach pozyskania środków finansowych, 

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

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. 
Nr 25,  poz.  219 i  Nr 273,  poz.  2703 oraz z 2005 r.  Nr 167,  poz.  1398 i  Nr 266, 
poz. 2236)

postanawia

odrzucić sprawozdanie Partii Centrum o źródłach pozyskania środków finansowych, 

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

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r., z powodu naruszenia art. 24 

ust. 8 powołanej ustawy.

Uzasadnienie

Partia  Centrum 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 2006 r. z naruszeniem terminu określonego w art. 38 ust 1 ustawy o 

partiach  politycznych.  Sprawozdanie  zostało  złożone  osobiście  w  kancelarii 

Krajowego Biura Wyborczego w dniu  04.04.2007 r., podczas gdy ustawowy termin 

upłynął w dniu 31.03.2007 r. 

Do sprawozdania nie załączono opinii i raportu biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy, co stanowi naruszenia art. 



38 ust. 3 ustawy. Z korespondencji biegłego rewidenta wynika, że partia Centrum nie 

podjęła pełnej współpracy z biegłym w zakresie badania Funduszu Wyborczego partii.

Sprawozdanie  finansowe  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 (z  wyłączeniem Funduszu 

Wyborczego)  partia  Centrum  wykazała,  iż  w  2006  r.  pozyskała  środki  w kwocie 

27.360,04 zł. Na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank Zachodni WBK 

S.A. partia zgromadziła przychody w kwocie 6.835,99 zł na które składają się wpłaty 

od osób fizycznych dokonywane bezpośrednio na rachunki bankowe partii (wykazane 

w sprawozdaniu  jako składki  członkowskie  –  4.170,09  zł  i  darowizny pieniężne  – 

2.665,90 zł). 

Ponadto do kasy partii pozyskano środki finansowe w wysokości 11.930,00 zł. 

Środki te pochodziły z tytułu składek członkowskich w wysokości nieprzekraczającej 

od jednej osoby w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, 

pozostawionych w terenowych jednostkach organizacyjnych partii z przeznaczeniem 

na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy) – kwota 

10.270,00 zł oraz z darowizn pieniężnych od osób fizycznych – kwota 1.660,00 zł. 

Zgodnie z art.  26a ustawy, obowiązek gromadzenia środków pieniężnych na 

rachunkach  bankowych  nie  dotyczy  jedynie  kwot  ze  składek  członkowskich  w 

wysokości  nieprzekraczającej  od  jednego  członka  w  jednym  roku  najniższego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, pozostawionych w terenowych 

jednostkach  organizacyjnych  partii  –  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  wydatków 

związanych  z  bieżącą  działalnością.  W związku  z  powyższym kwota  1.660,00  zł, 

pochodząca z innych wpłat, nie będących składkami członkowskimi, powinna zostać 

przekazana na rachunek bankowy partii. 
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W celu wyjaśnienia powyższej wątpliwości 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 udzielenie odpowiedzi, czy środki wykazane w części II pkt 2 

sprawozdania  jako  inne  wpłaty/darowizny  w kwocie  nieprzekraczającej  w  jednym 

roku  najniższego  miesięcznego  wynagrodzenia  za  pracę  pracowników  w  łącznej 

kwocie 1.660,00 zł, wpłacone do kasy partii, przekazane zostały zgodnie z art. 24 ust. 

8 ustawy o partiach politycznych, na rachunek bankowy partii.

Nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie powoduje ocenę faktu na 

podstawie  zapisów  liczbowych  w  sprawozdaniu  i  ich  arytmetycznej  zgodności.  Z 

obliczeń kwot wykazanych w sprawozdaniu oraz wyjaśnień firmy VAMIK Sp. z.o.o. 

prowadzącej księgowość partii wynika, że z kwoty 1.660,00 zł została przekazana na 

rachunek bankowy kwota 1.000,00 zł. 

Poza  obrotem  bankowym  pozostawiona  została  zatem  kwota  660,00  zł,  co 

stanowi naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych i zgodnie z art. 38a 

ust. 2 pkt 3 skutkuje odrzuceniem sprawozdania finansowego partii.

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy o partiach politycznych, korzyści majątkowe 

przekazane partii politycznej z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 8 ustawy podlegają 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie art. 39a ust. 4 partia polityczna, 

w  terminie  60  dni  od  dnia  wydania  przez  Państwową  Komisję  Wyborczą 

postanowienia,  może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści majątkowej (660,00 zł) 

uzyskanej  w  sposób  sprzeczny  z  prawem  na  konto  bankowe  urzędu  skarbowego, 

właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa 

partia polityczna przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej.

W sprawozdaniu w części – wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego partia 

wykazała zarówno po stronie przychodów jak i wydatków wartości zerowe. 

Z  braku  dostatecznej  woli  współpracy  partii  z  biegłym  w  zakresie  badania 

Funduszu Wyborczego nie została sporządzona opinia i raport biegłego rewidenta. W 

oparciu o niepełny materiał przedstawiony przez partię biegły w piśmie przesłanym do 

Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził, że stan rachunku Funduszu Wyborczego 

na dzień 01.01.2006 r. wynosił 740,50 zł. Partia nie realizowała w 2006 r. żadnych 

wpłat  ani  wypłat,  bank  pobrał  jedynie  opłaty  za  prowadzenie  rachunku w łącznej 

kwocie 180,00 zł. Saldo rachunku na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 560,50 zł. 
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Taki  stan  rzeczy  znajduje  pokrycie  w  załączonej  do  sprawozdania  historii 

rachunku  bankowego  Funduszu  Wyborczego  prowadzonego  przez  Bank  Zachodni 

WBK S.A.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  zapoznaniu  się  sprawozdaniem  Partii 

Centrum,  dokumentami  do  niego  załączonymi,  ustaleniami  biegłego  rewidenta, 

postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia przysługuje partii prawo wniesienia skargi 
do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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