
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Patriotyczna o źródłach pozyskania 
środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 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 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie partii politycznej Polska Patriotyczna o źródłach pozyskania 
środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania 
oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. 
ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 35 ust. 1 ustawy oraz 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. Nr 33 poz. 269).  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Patriotyczna (EwP 296) 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 2013 r. z zachowaniem terminu określonego 
w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 
sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 269). 

Do sprawozdania został dołączony raport i opinia 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 
stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 
polityczna Polska Patriotyczna nie wykazała przychodów/wpływów w części 
dotyczącej źródeł pozyskania środków przez partię polityczną (z wyłączeniem 
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Funduszu Wyborczego). We wszystkich rubrykach sprawozdania zostało wykazane 
„0”.  

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała w Spółdzielczym Banku 
Powiatowym w Piaskach rachunek bankowy o nr 14 8689 0007 0008 2888 2000 0020. 
Opłaty związane z prowadzeniem tego rachunku były pokrywane ze środków 
zgromadzonych przed 2013 r. a po wyczerpaniu tych środków, jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez Partię, z Funduszu Wyborczego za pośrednictwem rachunku 
prowizyjnego o nr 82 8689 0007 0008 2388 9000 0010, otwartego również 
w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach.   

Jak wynika z oświadczenia Przewodniczącego Partii, udzielonego 
na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, w okresie sprawozdawczym Partia 
korzystała nieodpłatnie z należącego do niego lokalu oraz znajdujacego się w nim 
sprzętu biurowego, miediów oraz telefonów komórkowych. Ponadto w 2013 r. była 
prowadzona przez Partię działalność polegająca na prowadzeniu korespondencji, 
kontaktach telefonicznych oraz powielaniu materiałów finansowana z prywatnych 
środków członków Partii. Nie odbywały się w tym okresie zebrania jednostek 
organizacyjnych Partii.  

Tym samym na rzecz Partii zostały przekazane wartości niepieniężne, które 
powinny zostać przez Partię wycenione i wykazane w sprawozdaniu finansowym 
w części 1 pkt III, zwiększając tym samym całkowitą wysokość przychodów Partii. 

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.  

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, 
dla którego został otwarty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach rachunek 
nr 35 8689 0007 0008 2888 2000 0030.  

Stan środków finansowych na tym rachunku w dniu 1 stycznia 2013 r. 
wyniósł 686,23 zł. 

Przychody/wpływy w 2013 r. wyniosły 300,77 zł, z czego kwota 300,00 zł 
pochodziła z jednej wpłaty od obywatela polskiego, mającego stałe miejsce 
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanej w formie zgodnej 
z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy. Natomiast kwota 0,77 zł pochodziła z odsetek 
od środków zgromadzonych na Funduszu Wyborczym. 

Wydatki Funduszu Wyborczego w 2013 r. wyniosły 430,00 zł, z czego 
kwota 204,00 zł została przeznaczona na prowizje i opłaty związane z prowadzeniem 
Funduszu Wyborczego, natomiast kwota 226,00 zł na pokrycie opłat związanych 
z prowadzeniem rachunku prowizyjnego. Wydatkowanie środków finansowych 
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Funduszu Wyborczego na cele inne niż określone w art. 35 ust. 1 ustawy (w tym 
na opłaty związane z prowadzeniem innych rachunków bankowych Partii) stanowi 
naruszenie tego przepisu. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 
2013 r. wyniósł 557,00 zł. 

Zgodnie z art. 38a ustawy stwierdzone uchybienia w gospodarce finansowej 
Partii nie stanowią przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 
sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz 
udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Janusz Niemcewicz, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


