
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 września 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Europejskich Demokratów 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 Unia Europejskich Demokratów 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 Unia Europejskich Demokratów (EwP 12, do dnia 

28 grudnia 2016 wpisana do ewidencji partii politycznych pod nazwą Partia 

Demokratyczna – demokraci.pl) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej 

sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r. z zachowaniem 

terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie Partii zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania załączono opinię 

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

Wyborczy. 

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, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych przez Partię 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Unia Europejskich Demokratów wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 22 160,60 zł. Część tych środków 

(18 806,53 zł) Partia wykazała jako zgromadzone na jej rachunkach bankowych. 

Dla gromadzenia środków finansowych Partia posiadała w banku PKO BP S.A. 

następujące rachunki: 

 rachunek bieżący o nr 02 1020 1013 0000 0202 0161 8016 (saldo na dzień 

31 grudnia 2016 r.: 59 575,25 zł), 

 rachunek wyodrębnionych wpływów, wykorzystywany we wcześniejszych latach 

dla gromadzenia środków finansowych subwencji z budżetu państwa, o nr 09 1020 

1013 0000 0902 0161 8032 (saldo na dzień 31 grudnia 2016 r.: 8 064,90 zł), 

 rachunek wyodrębnionych wpływów, wykorzystywany we wcześniejszych latach 

dla gromadzenia środków finansowych Funduszu Eksperckiego, o nr 71 1020 1026 

0000 1002 0137 9478 (saldo na dzień 31 grudnia 2016 r.: 27 146,09 zł). 

Według danych zawartych w sprawozdaniu środki pozyskane na rachunki 

bankowe Partii pochodziły: 

 ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku od jednego 

wpłacającego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 

865,00 zł; 

 z darowizn pieniężnych: 11 300,00 zł; 

 z odsetek od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1 863,93 zł; 

 z nadwyżek środków pieniężnych wpłaconych do kasy Partii i odprowadzonych 

następnie na jej rachunek bankowy: 4 777,60 zł. 

Partia wykazała, że w 2016 r. do kasy pozyskała środki w łącznej kwocie 

7 882,00 zł. Część z nich (7 507,00 zł) pochodziła ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast 

środki w kwocie 375,00 zł z innych wpłat/darowizn. Część tej kwoty (4 777,60 zł) 

Partia odprowadziła na swój rachunek bankowy. 
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Ponadto Unia Europejskich Demokratów pozyskała w okresie 

sprawozdawczym środki w kwocie 249,67 zł ze zwrotu podatku od nieruchomości 

(214,00 zł) oraz ze zwrotu płatności dokonanej na rzecz jednego z usługodawców 

(35,67 zł). Środki te, zgodnie z systematyką przyjętą we wzorze sprawozdania 

finansowego, ujęte zostały w części pierwszej sprawozdania [przychody/wpływy 

– suma z pozycji I+II+III+IV (z wyłączeniem pkt 9 w części I)] oraz w pozycji IV 

(pozostałe źródła niewymienione w częściach I, II i III), natomiast nie zostały ujęte 

w pozycji I (środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii). 

W wyniku analizy sprawozdania Partii oraz załączonych do niego 

dokumentów finansowych Państwowa Komisja Wyborcza, pismem z dnia 12 lipca 

2017 r. zwróciła się do Unii Europejskich Demokratów o udzielenie wyjaśnień 

i uzupełnienie dokumentacji finansowej. 

Partia w wyjaśnieniach z 26 lipca i 30 sierpnia 2017 r., potwierdzając 

ustalenia Państwowej Komisji Wyborczej, wyjaśniła, że faktyczna kwota pozyskanych 

przez nią w 2016 r. darowizn pieniężnych wyniosła nie 11 300,00 zł, jak wykazała 

Partia w pozycji I pkt 1 lit b sprawozdania, ale 13 300,00 zł. Oznacza to, że od osób 

fizycznych Unia Europejskich Demokratów pozyskała łącznie środki w kwocie 

14 165,00 zł, a nie, jak wykazała w pozycji I pkt 1 sprawozdania, środki w kwocie 

12 165,00 zł. Z powyższego wynika, że na rachunkach bankowych Partia zgromadziła 

środki w kwocie 20 806,53 zł i taka kwota powinna zostać wykazana w pozycji 

I sprawozdania (środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii), zamiast 

kwoty 18 806,53 zł. 

Ponadto Unia Europejskich Demokratów wyjaśniła, że w pozycji 

II sprawozdania (środki pieniężne wpłacone do kasy partii – ogółem) wykazana 

powinna być kwota 7 507,00 zł zamiast kwoty 7 882,00 zł, albowiem w pozycji 

II pkt 2 sprawozdania (inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników) błędnie 

wykazana została kwota 375,00 zł. Faktycznie bowiem nie została ona pozyskana 

w 2016 r. przez Partię, a stanowiła jedynie błędnie wpisane w tej pozycji 

sprawozdania saldo środków jednej z lokalnych struktur Partii w 2015 r. W tej pozycji 

sprawozdania wpisane powinno zostać zatem „0”. 
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Błędy popełnione we wskazanych wyżej pozycjach sprawozdania 

spowodowały, że w pierwszej jego rubryce [przychody/wpływy – suma pozycji 

I+II+III+IV (z wyłączeniem pkt 9 części I)] podana została kwota 22 160,60 zł 

zamiast kwoty właściwej, która wynosi 23 785,60 zł. 

Powyższe oznacza, że partia polityczna Unia Europejskich Demokratów 

złożyła sprawozdanie finansowe za 2016 r. niezgodne ze stanem faktycznym. 

Naruszyła tym ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. l 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. 

Środki pozyskane przez Partię w badanym okresie pochodziły od obywateli 

polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Partii mieściły się w dopuszczalnym limicie 

wpłat od jednej osoby określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, 

a ich forma była zgodna z określoną w 25 ust. 5 tej ustawy. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki gromadzone były na rachunku bankowym nr 26 1020 1026 0000 1402 0137 

9510, prowadzonym w banku PKO BP S.A. I Oddział w Warszawie. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2016 r. wynosił 338,15 zł. W okresie sprawozdawczym, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania dokumentów oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego 

sprawozdanie w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy, na rachunek ten wpłynęły 

środki w łącznej wysokości 500,00 zł. Pochodziły one z jednej wpłaty własnej 

dokonanej przez Partię z jej rachunku wykorzystywanego we wcześniejszych okresach 

sprawozdawczych do gromadzenia środków finansowych subwencji z budżetu 

państwa (09 1020 1013 0000 0902 0161 8032). 

Z rachunku Funduszu Wyborczego w okresie sprawozdawczym 

wydatkowane zostały łączne środki w kwocie 420,00 zł na opłaty kosztów związanych 

z prowadzeniem rachunku tego Funduszu. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego Partii w dniu 31 grudnia 

2016 r. wyniósł 418,15 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień i uzupełnień udzielonych przez Partię, 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, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


