
 

 

UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2008 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4 

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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej o źródłach 

pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków 

Funduszu Wyborczego w 2008 r., z powodu naruszenia art. 24 ust. 7 ustawy o 

partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

w 2008 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 
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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).  

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

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonego sprawozdania, 

opinii i raportu biegłego rewidenta, załączonych do sprawozdania dokumentów oraz 

udzielonych przez partię uzupełnień i wyjaśnień stwierdziła co następuje. 

W złoŜonym przez Prawicę Rzeczypospolitej sprawozdaniu za 2008 r. 

wykazane zostały kwoty, których nie potwierdziły załączone do sprawozdania 

dokumenty. 

Partia Prawica Rzeczypospolitej w sprawozdaniu za 2008 r., w części 

dotyczącej źródeł pozyskiwania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) 

wykazała przychody w łącznej wysokości 39.631,12 zł gromadzone na rachunkach 

bankowych. Z dokumentów załączonych do sprawozdania wynika, Ŝe partia posiadała 

rachunek bankowy o nr 79 1020 1156 0000 0076 7855 prowadzony przez bank PKO 

BP S.A w Warszawie i drugi rachunek o nr 72 1440 1101 0000 0000 0802 0148 

otwarty w dniu 21 lipca 2008 r. w Nordea Bank Polska S.A. Partia wykazała w 

sprawozdaniu przychody osiągnięte ze składek członkowskich  w kwocie 14.453,00 zł, 

(w tym składki w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniŜszego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników - 4.620,00 zł,  składki w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników - 9.833,00 zł), z darowizn od osób fizycznych w kwocie 25.165,29 zł 

oraz z odsetek bankowych - 12,83 zł. Z załącznika do sprawozdania wynikało, Ŝe 

partia uzyskała darowizny od osób fizycznych w kwocie 18.410,00 zł. W związku z 

tymi rozbieŜnościami Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do partii o 

nadesłanie pełnej historii rachunków bankowych partii i wykazu darowizn od osób 

fizycznych. Partia w złoŜonych w dniu 29.06.2008 r. wykazach skorygowała dane 

podane w sprawozdaniu i określiła darowizny od osób fizycznych w kwocie 25.264,96 

zł i wpłaty składek członkowskich w kwocie 14.353,00 zł  a zatem dochody partii 

wraz z odsetkami bankowymi wyniosły 39.630,79 zł, a nie 39.631,12 zł, jak podano w 
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sprawozdaniu. ZłoŜenie sprawozdania sporządzonego w sposób niezgodny ze stanem 

faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego.  

Wpłaty pochodzące od osób fizycznych były dokonywane na rachunek partii 

przelewem i mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, 

określonym w art. 25 ust 4 ustawy o partiach politycznych. 

Z zapisów w historii rachunku bankowego partii wynika, Ŝe osoby fizyczne z 

własnych środków finansowych regulowały za partię zobowiązania, które partia miała 

wobec podmiotów wystawiających na nią faktury, a następnie partia ze środków 

znajdujących się na jej rachunkach bieŜących zwracała przelewem, na rachunki tych 

osób, zapłacone kwoty. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów na łączną 

kwotę 6.406,55 zł. Z rachunku o nr 79 1020 1156 0000 7102 0076 7855: w dniu 

27.02.2008 r. kwotę 67,10 zł za fakturę VAT Nr 104/07, kwotę 140,01 zł za fakturę 

VAT Nr 487/08, kwotę 295,00 zł za fakturę VAT Nr 388/08, kwotę 52,20 zł za fakturę 

Nr 52/02/2008, kwotę 48,90 zł za fakturę VAT Nr FAV/1124, kwotę 129,00 zł za 

fakturę VAT Nr FAV/1121, kwotę 24,00 zł za fakturę VAT Nr FAV/1122; w dniu 

20.03.2008r. kwotę 283,05zł za fakturę VAT Nr FV00365/281/08101700/G/0308, 

kwotę 14,64 zł za fakturę VAT ZPCHR 0777/F/08/03/SKT2, kwotę 80,00 zł za fakturę 

VAT Nr 20/III/08, w dniu 24.04.2008 r. kwotę 165.34 zł za fakturę VAT Nr 1295/08; 

w dniu 26.04.2008 r. kwotę 36,00zł za fakturę VAT Nr FVS 62000135/2310620/2008, 

kwotę 174,26 zł za fakturę VAT Nr 10680/0118/08; w dniu 2.05.2008 r. kwotę 140,00 

zł za fakturę VAT Nr 368/02/2008, kwotę 265,00 zł za fakturę VAT Nr 950/2008, 

kwotę 53,00zł za fakturę VAT Nr 1315/08, kwotę 107,00 zł za fakturę VAT Nr 

740/02/2007, kwotę 317,04 zł za fakturę VAT Nr PL 28947/P, kwotę 6,50 zł za 

fakturę VAT Nr 598/02/2008; w dniu19.05.2008 r. kwotę 136,58 zł za fakturę VAT Nr 

PL 28955/P, kwotę 55,75 zł za fakturę VAT Nr 0138/4803/2008, kwotę 99,99 zł za 

fakturę VAT Nr 30234/0019/08, kwotę 99,15 za fakturę VAT Nr 19517/0187/08, 

kwotę 84,00 za fakturę VAT Nr 08/1197/A 0029244242, kwotę 10,00 zł za fakturę 

VAT Nr 08/1196/A 0029244241, kwotę 32,13 zł za fakturę VAT Nr 08/0097, kwotę 

32,51 zł za fakturę VAT Nr 8/F/WA/640/245, kwotę 30,00 zł za fakturę VAT Nr 



 

 

4 

542/M08/2008; w dniu 31.05.2008 r. kwotę 155,58 zł za fakturę VAT Nr 2963/08/722; 

w dniu 25.07.2008 r. kwotę 668,00 zł za fakturę VAT Nr 598/02/2008, kwotę 427,00 

zł za fakturę VAT Nr 0100/07/2008, kwotę 366,00 zł za fakturę VAT Nr 

0101/07/2008; w dniu 2.08.2008 r. kwotę 10,00 zł za fakturę VAT Nr 08/0191; w dniu 

15.08.2008 r. kwotę 222,41zł za fakturę VAT FF/5273/2008; w dniu 09.09.2008 r. 

kwotę 120,78 zł za fakturę VAT Nr RL 00313/08, kwotę 73,20 zł za fakturę VAT Nr 

RL 00313/08; w dniu 17.11.2008 r. kwotę 40,18 zł za fakturę VAT Nr 06900177162, 

kwotę 25,00 zł za fakturę VAT Nr 06900176966, kwotę 14,97 zł za fakturę VAT Nr 

06900177369; z rachunku o nr 72 1440 1101 0000 0000 0802 0148 w dniu 

31.12.2008 r. kwotę 90,28 zł za fakturę Nr 151/482/08, kwotę 210,00 zł za fakturę 

VAT FV00264/00281, kwotę 675,00 zł za fakturę FV00663/281/08103800/6/0508, 

kwotę 330,00 zł za fakturę VAT 006327/09.2008. 

Regulowanie przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii jest 

równoznaczne z udzielaniem partii poŜyczek, co narusza art. 24 ust. 7 ustawy o 

partiach politycznych, zgodnie z którym partia moŜe zaciągać jedynie kredyty 

bankowe. Stanowi to przesłankę do odrzucenia sprawozdania partii Prawica 

Rzeczypospolitej, na podstawie art. 38a ust. 3 i ust. 2 pkt 4 ustawy. 

Partia Prawica Rzeczypospolitej w okresie sprawozdawczym posiadała Fundusz 

Wyborczy, którego środki gromadzono na rachunku w Volkswagen Bank Polska S.A 

w Warszawie, nr 64 2130 0004 2001 0454 4136 0001. Rachunek ten został otwarty w 

dniu 24.08.2008 r. W zawartej umowie o prowadzenie rachunku Funduszu 

Wyborczego nie zostało zawarte zastrzeŜenie, Ŝe wpłaty na ten rachunek mogą być 

dokonywane jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. Stanowi to naruszenie 

art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych. Uchybienie to nie stanowi podstawy do 

odrzucenia sprawozdania na podstawie art. 38a ustawy. Partia wykazała w 

sprawozdaniu przychody Funduszu Wyborczego w kwocie 160,22 zł, na które złoŜyły 

się wpłaty pochodzące od osób fizycznych, dokonane w miesiącu grudniu 2008 r. oraz 

odsetki bankowe – 0,22 zł. Z raportu biegłego rewidenta wynika, Ŝe wpłaty te były 

dokonywane przelewem. Stan rachunku Funduszu Wyborczego na dzień 31.12.2008 r. 

wynosił 160,22 zł. 

Partia nie uczestniczyła w przeprowadzonych w 2008 r. wyborach. 
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Po przeanalizowaniu sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu biegłego rewidenta 

oraz przedłoŜonych wyjaśnień i uzupełnień Państwowa Komisja Wyborcza 

postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Prawica Rzeczypospolitej 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu NajwyŜszego, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia niniejszego postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


