
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 września 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Piast – Jedność Myśli Europejskich 

Narodów 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 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Piast – Jedność Myśli Europejskich 

Narodów 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. 25 ust. 1 w związku z ust. 4a ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351) 

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 zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. 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 przez Partię 

dokumentów oraz jej wyjaśnień stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Piast – Jedność Myśli 
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Europejskich Narodów wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała 

przychody/wpływy w łącznej wysokości 600,00 zł, pochodzące z darowizn, 

wpłaconych na rachunek bankowy Partii przez obywatela polskiego mającego stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zgodnie z art. 25 ust. 1 

ustawy. 

Środki te gromadzone były na rachunku bankowym o numerze 

50 1090 1229 0000 0001 3111 3407, prowadzonym w Banku Zachodnim WBK S.A. 

Oddział 1 w Turku. Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Partii mieszczą 

się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 

o partiach politycznych. 

Ponadto jednak Prezes Partii w wyjaśnieniach udzielonych Państwowej 

Komisji Wyborczej na jej wezwanie z dnia 5 lipca 2017 r. stwierdził między innymi, 

że na swoją działalność Partia podnajmuje od partii Stronnictwo „Piast” lokal 

przy ul. 3-go Maja 2/6 w Turku, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat. 

Na skierowane przez Państwową Komisję Wyborczą do Partii 17 lipca 2017 r. 

wezwanie do dokonania wyceny wartości tego „podnajmu”, Prezes partii Piast 

– Jedność Myśli Europejskich Narodów udzielił odpowiedzi, że nie może ustalić 

kosztów, których nie ponosi, orientacyjnie podał jednak, że wynajmujący (Stronnictwo 

„Piast”) płaci za ten lokal ok. 60,00 zł w okresie letnim, a w okresie grzewczym 

ok. 120,00 zł miesięcznie. Jego zdaniem uzasadnione jest przyjęcie, że wartość 

podnajmu na rzecz partii Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów wynosiła 50% 

podanych wartości. 

Oznacza to, że partia polityczna Piast – Jedność Myśli Europejskich 

Narodów przyjęła od partii politycznej Stronnictwo „Piast”, tj. od podmiotu innego 

niż od osoby fizycznej będącej obywatelem polskim, mającym stałe miejsce 

zamieszkania w Polsce, wartości niepieniężne. Stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym partii politycznej mogą być 

przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 25 

ust. 4a ustawy o partiach politycznych, przepis art. 25 ust. 1 stosuje się odpowiednio 

do wartości niepieniężnych. 

Przyjmując, że sezon grzewczy zaczyna się nie później niż w październiku 

i trwa co najmniej do marca, co oznacza, że trwa 6 miesięcy, a sezon letni pozostałe 

6 miesięcy, można oszacować, że korzyść majątkowa przyjęta przez partię Piast 
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– Jedność Myśli Europejskich Narodów od partii Stronnictwo „Piast” miała wartość 

co najmniej 540,00 zł. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych, naruszenie 

art. 25 ust. 1 w związku z ust. 4a ustawy o partiach politycznych skutkuje odrzuceniem 

sprawozdania finansowego partii Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 39a ustawy o partiach politycznych, korzyści 

majątkowe przekazane partii z naruszeniem art. 25 ust. 1 tej ustawy, podlegają 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. W związku z tym środki pozyskane 

przez partię Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów z naruszeniem 

tego przepisu, tj. łącznie 540,00 zł, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega 

jej równowartość. Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania 

przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w poprzednim roku kalendarzowym, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści 

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

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

partia przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku odmowy 

dobrowolnego wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa we wskazanym 

terminie wszczęte zostanie postępowanie określone w art. 39a ust. 5 ustawy o partiach 

politycznych. 

Przyjęta przez Partię wartość niepieniężna, oszacowana na 540,00 zł, 

powinna zostać wykazana w pozycji IV sprawozdania [pozostałe źródła 

(niewymienione w cz. I, II, III)] i uwzględniona w pierwszej rubryce sprawozdania 

[przychody/wpływy – suma z pozycji I+II+III+IV (z wyłączeniem pkt 9 w części I)], 

w której wykazana powinna zostać tym samym wartość 1 200,00 zł, a nie 600,00 zł. 

Oznacza to, że partia Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów złożyła 

sprawozdanie 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. 
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Partia nie posiadała w 2016 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w przeprowadzonych w tym roku wyborach. Rachunek Funduszu zlikwidowany został 

w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz wyjaśnień 

Partii, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Piast – Jedność Myśli 

Europejskich Narodów przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu 

Najwyższego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

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 
 


