
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Jedność Narodu 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 4 i 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 Jedność Narodu 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 niedołączenia do sprawozdania załączników wymaganych przepisami 

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

o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. poz. 269), a przez to braku 

potwierdzenia informacji Partii na temat jej gospodarki finansowej w 2016 r., 

co uniemożliwiło zbadanie zgodności tej gospodarki z przepisami ustawy o partiach 

politycznych, a w szczególności uniemożliwiło stwierdzenie, że partia Jedność Narodu 

w okresie rozliczeniowym nie pozyskiwała przychodów z niedozwolonych ustawowo 

źródeł. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Jedność Narodu (EwP 348) 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 
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o źródłach pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania załączono 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonego sprawozdania 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Jedność Narodu wykazała, 

że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała środków finansowych. We wszystkich 

pozycjach sprawozdania wykazano „0”. 

Jednocześnie Partia wykazała, że w okresie sprawozdawczym posiadała 

bieżący rachunek bankowy o nr 48 1560 0013 2824 5950 8000 0001, prowadzony 

w Getin Noble Bank S.A. Ze sprawozdania wynika, że na rachunku tym w 2016 r. 

Partia nie gromadziła żadnych środków finansowych. Partia nie załączyła jednak 

do sprawozdania umowy tego rachunku, jego wyciągu bankowego na ostatni dzień 

okresu sprawozdawczego oraz historii tego rachunku, tj. dokumentów wymienionych 

w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Nie nadesłała ich także na wezwanie 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2017 r. (pismo odebrane przez Partię 

29 maja 2017 r.). Dokumenty te służą zweryfikowaniu zamieszczonych 

w sprawozdaniu danych oraz pozwalają na ustalenie, czy gospodarka finansowa partii 

w okresie sprawozdawczym była zgodna z przepisami ustawy o partiach politycznych. 

Brak tych dokumentów oraz wyjaśnień partii Jedność Narodu w tej materii 

uniemożliwia Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzenie, czy wykazane 

w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym, w szczególności, czy 

w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Partii nie były przekazywane 

środki finansowe, czy nie pochodziły one z niedozwolonych źródeł, a także, czy 

na rzecz Partii nie były świadczone w okresie sprawozdawczym darowizny 

o charakterze niepieniężnym ze źródeł innych niż określone w art. 25 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych.  
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W związku z powyższym sprawozdanie nie może zostać przyjęte i należy je 

odrzucić. Stanowisko takie, przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą, zajął 

również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 2008 r. (Sygn. akt 

SW 10/08). 

Jak wynika ze sprawozdania finansowego Partii za 2016 r. oraz z opinii 

i raportu biegłego rewidenta wybranego do zbadania tego sprawozdania w zakresie 

Funduszu Wyborczego partii, partia polityczna Jedność Narodu w okresie 

sprawozdawczym Funduszu takiego nie posiadała. Nie uczestniczyła również 

w przeprowadzonych w tym roku wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Jedność Narodu 

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: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


