
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Libertas 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 Libertas 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 uchybienia, polegających na naruszeniu art. 35a ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 

2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne (Dz. U. 

Nr 11 poz. 118). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Libertas (EwP 270) 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 dołączono raport i opinię biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na 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 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Libertas nie wykazała żadnych przychodów/wpływów na rachunek 

bankowy o nr 54 1750 0009 0000 0000 1139 9436, otwarty w Raiffeisen Bank Polska 

S.A. jak również do kasy. We wszystkich pozycjach sprawozdania (poza częścią 

dotyczącą Funduszu Wyborczego) zostało wykazane „0”. 

W związku z tym, że Partia nie załączyła do sprawozdania historii tego 

rachunku bankowego w 2013 r., a także wyciągu z historii tego rachunku według stanu 

na dzień 31 grudnia 2013 r., Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a 

ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy, wystąpiła do organu statutowego partii 

o uzupełnienie tych braków. W udzielonej odpowiedzi Sekretarz Zarządu Krajowego 

Partii złożył oświadczenie, że w okresie sprawozdawczym rachunek bankowy Partii 

był nieaktywny a jego saldo na koniec 2013 r. wyniosło 0,00 zł i w związku z tym 

nie było możliwości dokonania wydruków z historii tego rachunku bankowego.  

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, otwarty 

w banku PKO BP S.A. nr rach. 11 1020 1042 0000 8302 0207 7881. Przychody 

na tym rachunku w 2013 r. wyniosły 700,00 zł i pochodziły z wpłaty od jednej osoby 

fizycznej, dokonanej z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 ustawy oraz 

w formie zgodnej z art. 36a ust. 3 ustawy. 

Wydatki/koszty Funduszu Wyborczego wyniosły 315,59 zł i były związane 

z kosztami prowadzenia w okresie sprawozdawczym tego rachunku bankowego. 

W sprawozdaniu Partia wykazała te wydatki błędnie jako związane z udziałem 

w wyborach do Sejmu i do Senatu. Saldo końcowe Funduszu Wyborczego na dzień 

31 grudnia 2013 r. było ujemne i wyniosło –102,93 zł.  

W okresie sprawozdawczym Partia nie powołała pełnomocnika 

finansowego Funduszu Wyborczego, a jedynie upoważniła jednego z członków 

do reprezentowania jej w sprawach związanych z badaniem sprawozdania 

finansowego przez biegłego rewidenta oraz Państwową Komisję Wyborczą. Stanowi 

to naruszenie art. 35a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym za gospodarkę finansową 

Funduszu Wyborczego jest odpowiedzialny i prowadzi ją pełnomocnik finansowy 

i tym samym Partia ma obowiązek powołać pełnomocnika finansowego Funduszu 

Wyborczego. 
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Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, 

partia polityczna Libertas prowadziła w 2013 r. rachunkowość niezgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie 

zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną (Dz.U. Nr 11, poz. 118). 

Partia nie prowadziła w 2013 r. ewidencji księgowej. Operacje bankowe były 

zaewidencjonowane jedynie na koncie bankowym i wydruku „zestawienie operacji”. 

Nie zostały opracowane zasady rachunkowości. Stanowi to naruszenie przepisów 

ustawy o rachunkowości w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną. 

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 

 


