
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Razem Zjednoczona Prawica 

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 Polska Razem Zjednoczona Prawica 

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 uchybień polegających 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 Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333) 

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 w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania dołączono opinię 

i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Partii w zakresie wpływów na jej 

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 

oraz wyjaśnień Partii stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Polska Razem Zjednoczona 

Prawica wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej 

wysokości 187 884,32 zł. Pochodziły one: 

 ze składek członkowskich wpłaconych na rachunek bankowy Partii w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników: 65 089,50 zł; 

 z darowizn wpłaconych na rachunek bankowy Partii: 120 131,01 zł; 

 z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Partii: 2,09 zł; 

 z pozostałych źródeł (obciążenia ZGN za akt notarialny dot. umowy najmu): 

2 661,72 zł. 

W wyniku przeprowadzonego badania oraz na podstawie wyjaśnień Partii 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że nie wszystkie wykazane przez Partię 

składki członkowskie mieściły się w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

od jednej osoby wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników. Łączna suma składek, w wysokości 65 089,50 zł, powinna być 

w sprawozdaniu rozbita na: 

 składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 23 360,00 zł 

oraz na: 

 składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 41 729,50 zł. 

Środki pieniężne Partii gromadzone były na jej rachunku bankowym 

o numerze 92 1020 1097 0000 7402 0259 1337, prowadzonym w banku PKO BP S.A. 

Pochodziły one od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Partii mieszczą 

się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 
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ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 

przywoływanej ustawy. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych 

ani wartości niepieniężnych z innych źródeł. W pozostałych pozycjach wykazano „0”. 

Polska Razem Zjednoczona Prawica do swoich przychodów niewłaściwie 

zaliczyła zwrot od ZGN połowy kosztów kwoty zawarcia aktu notarialnego. Partia 

opłaciła cały koszt zawarcia aktu notarialnego, a ZGN, zgodnie z przyjętą zasadą, 

zwrócił jej – w formie zaliczek na poczet czynszu – swoją część kosztów tej czynności 

prawnej. W związku z powyższym, w pozycji IV [pozostałe źródła (niewymienione 

w cz. I, II i III)] powinna widnieć kwota 0,00 zł zamiast 2 661,72 zł. Łączne 

przychody/wpływy Partii w okresie sprawozdawczym wyniosły zatem 185 222,60 zł 

i w takiej wysokości powinny zostać przez Partię wykazane w pierwszej rubryce 

sprawozdania. 

Wskazane rozbieżności oznaczają, że Partia złożyła sprawozdanie 

sporządzone niezgodnie ze stanem faktycznym. Naruszyła tym samym ustawowy 

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 ust. 2 i 3 ustawy 

o partiach politycznych uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania partii. 

W okresie sprawozdawczym Polska Razem Zjednoczona Prawica posiadała 

Fundusz Wyborczy. Jego środki gromadzone były na rachunku bankowym 

o nr 49 1020 1097 0000 7802 0259 2012, prowadzonym w banku PKO BP S.A. 

w Warszawie. Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2016 r. wynosił 221,05 zł. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała 

na ten Fundusz środki w łącznej kwocie 300,00 zł. W całości pochodziły 

one z jej wpłat własnych, przelanych z jej rachunku bieżącego. 

Partia w 2016 r. poniosła z Funduszu Wyborczego wydatki w łącznej 

kwocie 366,02 zł. Zostały one przeznaczone w całości na pokrycie kosztów obsługi 
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rachunku bankowego tego Funduszu. Potwierdzają to dokumenty dołączone 

do sprawozdania oraz opinia i raport biegłego rewidenta. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 

155,03 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Partii, 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: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


