
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Nowoczesna Ryszarda Petru 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 Nowoczesna Ryszarda Petru 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 Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362) 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 finansowe nie 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, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 
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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, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Partii, stwierdziła, 

co następuje. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunek bieżący nr 29 1020 

1026 0000 1702 0261 4022, prowadzony w PKO Bank Polski S.A.  

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej wysokości 

5 769 625,76 zł, z czego wpływy na rachunek bankowy wyniosły 5 618 352,58 zł, 

na które złożyły się: 

 środki pochodzące od osób fizycznych w łącznej wysokości 2 858 319,25 zł, w tym: 

ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (27 530,00 zł), z darowizn 

pieniężnych (2 801 127,02 zł) oraz z darowizn uznanych przez Partię 

za nieprawidłowe, które w opinii Partii powinny podlegać przepadkowi na rzecz 

Skarbu Państwa (27 530,00 zł); 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

1 568,93 zł; 

 środki pochodzące ze sprzedaży należących do Partii składników majątkowych: 

2 000,00 zł; 

 opłaty poniesione na rzecz Partii przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda 

Petru: 6 369,99 zł; 

 kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 1 088 516,71 zł; 

 kwota otrzymanej subwencji: 1 551 973,88 zł; 

 pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków pieniężnych, odprowadzone 

na rachunek bankowy: 109 603,82 zł. 

Do złożonego sprawozdania nie dołączono wykazu składek członkowskich 

wpłaconych na rachunek bankowy Partii, który jest wymagany zgodnie ze wzorem 
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sprawozdania. Na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej, przedłożono jego wersję 

elektroniczną. 

W okresie sprawozdawczym Partia pozyskała do kasy środki finansowe 

w wysokości 260 877,00 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników (228 331,00 zł), darowizn (13 206,00 zł) oraz pochodzące z działalności 

własnej, określonej w art. 27 ustawy o partiach politycznych (19 340,00 zł). 

Ze środków zgromadzonych w kasie, kwotę 109 603,82 zł przekazano na bieżący 

rachunek Partii, resztę środków pozostawiono w terenowych jednostkach 

organizacyjnych Partii, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). 

Partia nie wykazała w sprawozdaniu finansowym, aby w okresie 

sprawozdawczym były przekazane na jej rzecz wartości niepieniężne. 

Z analizy dokumentów dołączonych do sprawozdania oraz wielokrotnie 

korygowanych przez Partię załączników do niego, a także wyjaśnień udzielonych na 

wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że część powyższych danych 

przedstawionych przez Partię w złożonym sprawozdaniu nie odpowiada stanowi 

faktycznemu.  

Jak wynika z ostatecznych wersji dokumentów przedstawionych przez 

Partię, suma przychodów Partii Nowoczesna Ryszarda Petru w 2016 r. wyniosła 

5 738 836,63 zł, czego na rachunki bankowe wpłynęła kwota 5 587 563,45 zł. Łączna 

kwota wpłat od osób fizycznych to wartość 2 827 530,12 zł, a nie jak wykazano 2 858 

319,58 zł, w tym: składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników wyniosły 38 410,00 zł, 

natomiast darowizny pieniężne 2 789 120,12 zł.  

Wykazane w sprawozdaniu darowizny uznane jako nieprawidłowe, które 

w opinii Partii powinny podlegać przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, w wysokości 

29 662,23 zł, zostały ponownie przez Partię zweryfikowane, w efekcie czego wartość 

wpłat uznanych jako wpłacone niezgodnie z przepisami ustawy o partiach 

politycznych bądź wpłat od niedających się zidentyfikować darczyńców, wyniosła 

11 084,90 zł. Środki te nie zostały wydatkowane a przekazane na odrębny rachunek 

bankowy. Wartość tych wpłat nie powinna być wliczona do przychodów Partii. 
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Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy o partiach politycznych środki pozyskane 

z naruszeniem art. 25 podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść 

została przez Partię zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy, Partia w terminie 60 dni od dnia wydania 

niniejszego postanowienia może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto urzędu 

skarbowego, właściwego dla siedziby Partii, kwoty korzyści majątkowej pozyskanej 

niezgodnie z przepisami. Potwierdzenie przekazania kwoty 11 084,90 zł należy 

przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej 

wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie określone w art. 39a ust. 5 ustawy. 

Pozostałe wpłaty dokonane na rachunek bankowy Partii przez osoby 

fizyczne pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, 

od obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, 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. 

Wykazana kwota 2 000,00 zł w części sprawozdania dotyczącej 

przychodów/wpływów pkt I – środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii, 

ppkt 4 – środki pochodzące ze sprzedaży należących do partii składników 

majątkowych, jak wynika z wyjaśnień Partii, pochodziła ze sprzedaży znaczków 

z przypinką z logo partii, zatem wartość przychodów z ich sprzedaży powinna być 

wykazana w ppkt. 5  pochodzące z działalności własnej, o której mowa w art. 27 

ustawy. 

Złożenie sprawozdania finansowego sporządzonego niezgodnie ze stanem 

faktycznym narusza 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 stwierdzone uchybienia nie stanowią przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru 

posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego nr 21 1020 1026 0000 1302 

0261 3974 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. 
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Stan środków finansowych na rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 

1 stycznia 2016 r. wynosił 82 720,33 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 62 415,71 zł, w tym: 

 pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 16 860,75 zł, dokonanych z zachowaniem 

limitu określonego w art. 36a ust 1 i 2 ustawy o partiach politycznych; 

 pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bieżącego Partii): 32 000,00 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 3,46 zł; 

 rozliczenie komitetów wyborczych utworzonych przez Partię w 2016 r.: 

11 922,47 zł. 

  środki z zamkniętego rachunku komitetu wyborczego: 1 629,03 zł. 

Ponadto, jak wykazał biegły w swojej opinii i raporcie, na rachunek 

bankowy Funduszu Wyborczego w dniu 20 stycznia 2016 r. dokonano przelewu kwoty 

2 151,27 zł tyt. „zwrot” od Super-Led Katarzyna Zaleska-Kujda Dariusz Parkitny s.c., 

którą to kwotę Partia zwróciła 23 lutego 2016 r. Jak wynika z wyjaśnień Partii, zwrot 

powyższych środków dokonany został przez Partię niesłusznie, gdyż kwota ta została 

przekazana na rachunek Funduszu Wyborczego z powodu dwukrotnie zapłaconej 

faktury w 2015 r., zatem została dokonana prawidłowo, a Partia środki te powinna 

przyjąć. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały, Partia nie uzyskała ponownie tych 

środków i jest w trakcie rozliczeń z tym kontrahentem. 

Partia posiadała ponadto wydzielony rachunek dodatkowy nr 97 1140 1010 

0000 5570 3100 1006, prowadzony w mBanku SA, przeznaczony 

do ewidencjonowania wątpliwych wpłat na Fundusz Wyborczy podlegających ocenie 

co do ich zgodności z przepisami ustawy o partiach politycznych. Na rachunek ten 

z rachunku Funduszu Wyborczego przekazano kwotę 1 900,00 zł otrzymaną w dniu 

14 stycznia 2016 r. od Paweł Bladowski Reklama4You. Wpłata była przekazanym 

przez kontrahenta zwrotem dwukrotnie zapłaconej faktury i nie stanowi przychodu. 

Stan środków tego rachunku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 1 900,00 zł. 

Wydatki poniesione w 2016 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 

144 230,64 zł, w tym wydatki związane z finansowaniem udziału w: 
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 wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej: 124 467,03 zł; 

 wyborach organów samorządu terytorialnego: 9 489,11 zł; 

 opłaty i prowizje bankowe: 3 203,50 zł. 

 przepadek na rzecz Skarbu Państwa: 7 071,00 zł, wynikający z uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2016 r. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan środków finansowych na rachunku 

Funduszu Wyborczego wyniósł 905,40 zł.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

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

biegłego rewidenta oraz dodatkowych 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 
 


