
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 15 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 

i Specjalnej Troski o źródłach pozyskania środków finansowych 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 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 

i Specjalnej Troski o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r. wskazując 

na uchybienie polegające 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. Nr 33, 

poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej 

Troski (EwP 231) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie 

o źródłach pozyskania środków finansowych 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). 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski wykazała, 
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iż w okresie sprawozdawczym uzyskała łączne przychody/wpływy – (suma z pozycji 

I+II+III+IV z wył ączeniem pkt 9 w części I) na ogólną kwotę 5 251,49 zł, 

jednocześnie wskazując w sprawozdaniu, że środki pieniężne gromadzone były 

na rachunku bankowym o numerze 18 1240 6218 1111 0000 4613 1564 prowadzonym 

dla Partii przez Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie. Partia nie wypełniła jednak 

rubryki przeznaczonej zgodnie ze wzorem sprawozdania dla kwoty środków 

wpłaconych na jej rachunek bankowy. Ponadto Partia we wszystkich pozostałych 

rubrykach sprawozdania, poza kwotą 120,00 zł pochodzącą od osoby fizycznej 

z tytułu składki członkowskiej, wykazała wartości zerowe. 

W związku z wątpliwościami co do prawidłowości złożonego sprawozdania  

Państwowa Komisja Wyborcza w trybie określonym w art. 34a ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych wystąpiła do Partii o złożenie stosownych wyjaśnień.  

Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Partia pomimo wysłania pisma 

monitującego nie udzieliła żadnej odpowiedzi.  

W tym stanie rzeczy Państwowa Komisja Wyborcza dokonała oceny 

gospodarki finansowej Partii na podstawie złożonego sprawozdania Partii za 2013 r. 

oraz na podstawie dokumentów finansowych do niego załączonych i ustaliła, 

co następuje:  

W sprawozdaniu Partia błędnie wykazała, że w 2013 r. uzyskała przychody 

na ogólną kwotę 5 251,49 zł. W rzeczywistości Partia w okresie rozliczeniowym 

pozyskała jedynie kwotę 120,00 zł wpłaconą bezpośrednio na jej rachunek bankowy 

z tytułu składki członkowskiej i taką kwotę Partia winna  wykazać w sprawozdaniu, 

jako jej przychód uzyskany w 2013 r.  

Wykazana w sprawozdaniu kwota pozyskanych przychodów/wpływów 

Partii za 2013 r. – 5 251,49 zł odpowiada zmianie środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Partii w okresie rozliczeniowym, obliczonej jako różnica środków salda 

Partii za rok 2012 przeniesionych automatycznie przez bank na rok następny – 

5 401,49 zł i środków zdjętych z rachunku Partii w 2013 r. z tytułu opłat bankowych – 

270,00 zł oraz sumy środków pozyskanych w 2013 r. z wpłaty osoby fizycznej z tytułu 

składki członkowskiej – 120,00 zł (5 401,49 – 270 + 120 = 5 251,49 zł).  
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Złożenie sprawozdania 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 ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego.  

Partia nie posiadała w 2013 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w odbywających się w tym roku wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego oraz dokumentów do niego załączonych, 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: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


