
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo Polska Racja Stanu o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2016 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38a 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 876 i 1089) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo Polska Racja Stanu o źródłach 

pozyskania środków finansowych w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2016 r. z powodu naruszenia art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234) 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 2016 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 opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy Partii. 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Stronnictwo Polska Racja 

Stanu wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała przychody w łącznej 

wysokości 1 300,00 zł pochodzące wyłącznie: 

 ze składek członkowskich w wysokości nieprzekraczającej od jednego 

wpłacającego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, w kwocie 700,00 zł, 

wpłaconych do kasy Partii i pozostawionych w terenowych jednostkach 

organizacyjnych Partii – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy o partiach politycznych); 

 z darowizn pieniężnych, wpłaconych do kasy Partii, w kwocie 600,00 zł. 

Wpłaty dokonane na rzecz Partii odpowiadają wymaganiom określonym 

w art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o partiach politycznych. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych 

ani wartości niepieniężnych z innych źródeł. W pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazano „0”.  

Partia nie posiadała w 2016 r. rachunku bankowego bieżącego, jak również  

Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła w przeprowadzonych w tym roku 

wyborach. 

Jak wynika z przesłanych na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej 

wyjaśnień Skarbnika Partii, Stronnictwo Polska Racja Stanu nie posiadało 

i nie posiada rachunku bankowego, natomiast środki w kwocie 600,00 zł ujęte 

w sprawozdaniu w poz. II.2 (inne wpłaty/darowizny) zostały bezpośrednio wydane 

na konkretne cele wskazane przez darczyńców wykazanych w załączniku 

do sprawozdania. Z wyjaśnień wynika ponadto, że środki te (600,00 zł) nie były 

zgromadzone w kasie Stronnictwa Polska Racja Stanu, ale ponieważ związane były 

z działalnością Partii zostały ujęte w sprawozdaniu pod pozycją sprawozdania 

przeznaczoną na środki pochodzące z wpłat/darowizn wpłaconych do kasy Partii. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych, partia polityczna 

może gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych, z wyjątkiem 
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kwot pochodzących ze składek członkowskich w wysokości nieprzekraczającej 

od jednego członka w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 

na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, 

pozostawionych w terenowych jednostkach organizacyjnych partii – z przeznaczeniem 

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

niepochodzące ze składek członkowskich podlegają bezwzględnemu obowiązkowi 

gromadzenia na rachunku bankowym partii politycznej. Jeśli zatem Partia nie posiada 

rachunku bankowego, każda przekazana jej darowizna pieniężna powinna zostać 

zwrócona darczyńcy. 

Zakwestionowane środki (600,00 zł), jak stwierdził skarbnik Partii, zostały 

wydatkowane na konkretne cele wskazane przez darczyńców, co oznacza, że zostały 

przyjęte i wydane na bieżące potrzeby Partii. 

Przyjęcie środków pochodzących z darowizn pieniężnych i gromadzenie 

ich poza rachunkiem bankowym stanowi naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy o partiach 

politycznych, którego konsekwencją jest odrzucenie sprawozdania finansowego partii 

politycznej (art. 38a ust. 2 pkt 3 tej ustawy). 

Przepis art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych ma charakter 

bezwzględnie obowiązujący i każde jego naruszenie zgodnie z dyspozycją art. 38a 

ust. 2 pkt. 3 tejże ustawy musi skutkować odrzuceniem przez Państwową Komisję 

Wyborczą sprawozdania finansowego danej partii politycznej. Powołane przepisy 

mają przy tym charakter kategoryczny i nie pozostawiają żadnego marginesu ocen, 

np. uwzględniania proporcji kwoty środków pozyskanych z naruszeniem art. 24 ust. 8 

ustawy do ogólnej kwoty przychodów partii politycznej, ani tego, czy naruszenie 

wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości 

przepisów ustawy o partiach politycznych. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy kwota 600,00 zł, pozyskana z naruszeniem 

art. 24 ust. 8 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 Partia w terminie 60 dni od dnia 

wydania niniejszego postanowienia może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto 

urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Partii kwoty korzyści majątkowej 
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pozyskanej niezgodnie z prawem. Potwierdzenie przekazania kwoty 600,00 zł należy 

przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej 

wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych 

oraz po zapoznaniu się wyjaśnieniami skarbnika Partii, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Stronnictwo Polska 

Racja Stanu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 
 


