
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 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 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 

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. ze wskazaniem uchybienia polegającego 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. poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319) 

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 w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania dołączono opinię 

i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz 

Wyborczy. 
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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 Solidarna Polska Zbigniewa 

Ziobro wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej 

wysokości 18 980,00 zł, w całości zgromadzone na rachunku bieżącym Partii 

nr 24 1020 1156 0000 7302 0122 9400, prowadzonym w Banku PKO BP S.A., które 

pochodziły wyłącznie z darowizn pieniężnych wpłaconych przez osoby fizyczne 

bezpośrednio na rachunek bieżący Partii.  

Wpłaty dokonane na rachunek Partii 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 w rubryce części I sprawozdania błędnie wykazała kwotę 

przychodów – w wysokości 18 980,00 zł, do których zaliczyła kwotę 11 000,00 zł 

pochodzącą z wpłat zakwestionowanych i w konsekwencji zwróconych darczyńcom. 

W pkt I.1 sprawozdania powinna zostać wykazana wyłącznie kwota 7 980,00 zł, 

stanowiąca sumę środków przyjętych. 

Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym 

narusza 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 ustawy, 

uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Wpłaty dokonane na rachunek Partii 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 sprawozdania 

wykazano „0”. W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała rachunku Funduszu 

Wyborczego i nie uczestniczyła w przeprowadzonych tym roku wyborach. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych, oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 
 


