
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Partia Narodowa 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 38a 

ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Polska Partia Narodowa o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 r. z powodu naruszenia art. 25 ust. 1 

ustawy. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Partia Narodowa (EwP 180) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych w 2013 r. z naruszeniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 1 kwietnia 2014 r., 

podczas gdy termin jego złożenia upłynął w dniu 31 marca 2014 r. Zgodnie z art. 38a 

ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego, powoduje natomiast skutki określone w art. 38c ustawy. 

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. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Polska Partia Narodowa wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała przychody w łącznej wysokości 6 250,00 zł. Środki te były gromadzone 

na rachunku bankowym o numerze 64 1240 1095 1111 0010 0167 0412, otwartym 

w Banku Pekao S.A. X Oddział w Warszawie i pochodziły ze składek członkowskich 

w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę (2 780,00 zł) oraz z darowizn pieniężnych (3 470,00 zł). 

Wpłaty dokonane na rachunki Partii przez osoby fizyczne, z wyjątkiem 

wpłaty na kwotę 50,00 zł dokonanej w dniu 30 sierpnia 2013 r., pochodzą, zgodnie 

z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli polskich, mających stałe 

miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 

o partiach politycznych. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy 

środków finansowych z innych źródeł, jak również wartości niepieniężnych. Nie były 

pozyskiwane także środki finansowe do kasy. 

Jak wynika z oświadczenia Prezesa Zarządu Głównego Partii adres siedziby 

Partii miał w okresie sprawozdawczym jedynie charakter korespondencyjny, nie były 

ponoszone koszty związane z odbywaniem się zebrań jednostek organizacyjnych oraz 

organów Partii, ani związane z powielaniem materiałów oraz korespondencją 

pomiędzy członkami Partii. Wydatki związane z prowadzeniem strony internetowej 

Partii www.polskapartianarodowa.org w okresie sprawozdawczym, jak wynika 

z załączonej faktury, wyniosły 3 050,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

i nie uczestniczyła w przeprowadzanych w 2013 r. wyborach. 

Jak wynika z załączonego do sprawozdania wykazu darowizn, 

przekazanych na rachunek bankowy Partii, a także z zapisów historii rachunku 

bankowego Partii, na rachunek ten w dniu 30 sierpnia 2013 r. została dokonana wpłata 

w wysokości 50,00 zł bez wskazania danych osobowych wpłacającego. W wykazie 



— 3 — 

darowizn w miejsce imienia i nazwiska wpłacającego wpisano „brak danych”, 

natomiast w historii rachunku bankowego widnieje ona z opisem „Polska Partia 

Narodowa, Leśna 25, 44-177 Paniówki”. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku 

z art. 34a ust. 2 ustawy, zwróciła się do organu statutowego Partii o wskazanie, 

w czyim imieniu została dokonana ta wpłata. W udzielonej odpowiedzi Prezes 

Zarządu Głównego Partii stwierdził, iż wpłata ta miała charakter anonimowy, a Partia 

miała jego zdaniem prawo ją przyjąć. 

Przyjęcie przez Polską Partię Narodową środków finansowych 

z nieudokumentowanych źródeł stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnie 

z którymi partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez 

obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Darowizny na rzecz Partii powinny być oznaczone w sposób umożliwiający 

identyfikację darczyńcy, tj. z podaniem imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

osoby wpłacającej, co stanowi realizację zasady jawności źródeł finansowania partii 

politycznych (art. 23a ustawy o partiach politycznych). Stanowisko powyższe jest 

zgodne z wyrażonym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2008 r. 

(Sygn. akt III SW 7/08). 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 4 ustawy przyjęcie przez Polską Partię 

Narodową środków finansowych z niedozwolonych źródeł stanowi przesłankę 

do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków przyjętych z niedozwolonych źródeł do ogólnej kwoty 

przychodów partii politycznej, a także tego, czy naruszenie wskazanych przepisów 

nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości przepisów ustawy 

o partiach politycznych. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy kwota 50,00 zł, pozyskana z naruszeniem 

art. 25 ust. 1 ustawy, podlega 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 
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niniejszego postanowienia może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto urzędu 

skarbowego właściwego dla siedziby Partii kwoty korzyści majątkowej pozyskanej 

niezgodnie z prawem. Potwierdzenie przekazania kwoty 50,00 zł należy przedstawić 

Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, 

wszczęte zostanie postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz wyjaśnień 

Partii, postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Polska Partia 

Narodowa przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 

7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


