
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej 

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 Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 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 Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162) 

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 w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. 

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 przedłożonym Państwowej Komisja Wyborczej, Partia 

wykazała, że w 2013 r. uzyskała łączne przychody w kwocie 6 382,00 zł. Na rachunku 

bankowym o nr 10 2490 0005 0000 4500 7476 8477 prowadzonym w Alior Bank 
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S.A., Oddział  w Łodzi zgromadzone zostały środki w kwocie 4 308,00 zł, w tym 

2 074,00 zł pochodziło z wpłat osób fizycznych z tytułu składek członkowskich 

w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników. W części podstawowej sprawozdania Partia 

oprócz ogólnej kwoty przychodów, kwoty zgromadzonej na rachunku bankowym oraz 

numeru rachunku bankowego i nazwą banku nie wykazała żadnych innych wartości 

lub treści, we wszystkich pozostałych polach sprawozdania pozostawiła puste miejsca. 

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.  

W odpowiedzi Partia nadesłała wyjaśnienia wraz korektą sprawozdania  

polegającą na zmianie kwoty wpłaconej na rachunek bankowy Partii przez osoby 

fizyczne z tytułu składek członkowskich (z 2 074,00 zł na 4 308,00 zł), uzupełnieniu 

sprawozdania o kwotę środków wpłaconych do kasy Partii (2 074,00 zł) oraz  

wypełnieniu rubryk III, IV, V, VI sprawozdania przez wpisanie wartości „0”. Partia 

w skorygowanym sprawozdaniu nie wypełniła wszystkich rubryk części I 

sprawozdania.  

Ze skorygowanego sprawozdania wynika, że Partia w okresie 

sprawozdawczym pozyskała środki w kwocie 6 382,00 zł, w tym na rachunku 

bieżącym zgromadziła środki w kwocie 4 308,00 zł, które w całości pochodziły 

z wpłat osób fizycznych z tytułu składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników. Partia wykazała także, że do kasy pozyskała środki w kocie 2 074,00 zł, 

które w całości przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z bieżącą 

działalnością Partii (art. 26a ustawy o partiach).  

Analiza rachunku bankowego Partii wykazała wpływ dwóch wpłat 

po 300,00 zł każda dokonanych w dniu 11.07.2013 r. oraz w dniu 20.12.2013 r. przez 

Stowarzyszenie Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Regionu Podkarpackiego. 

W historii rachunku bankowego Partii odnotowano ponadto wpłatę 

gotówkową na kwotę 400,00 zł  dokonaną w dniu 14.11.2013 r. w Urzędzie 
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Pocztowym przez podmiot występujący pod nazwą Komitet Protestacyjny w imieniu 

mieszkańców Piasek.   

Z nadesłanych przez Partię wyjaśnień, wynika, że kwota 400,00 zł  

przekazana w dniu 14.11.2013 r. na rachunek bankowy Partii Zielonych RP przez 

Komitet Protestacyjny w imieniu mieszkańców Piasek stanowi sumę wpłat 

poszczególnych członków Partii z tytułu składek członkowskich na rzecz Partii 

Zielonych RP. Partia dla uprawdopodobnienia takiego sposobu przekazania na rzecz 

Partii środków pochodzących z wpłat osób fizycznych z tytułu składek członkowskich 

załączyła do wyjaśnień deklaracje członkowskie osób wpłacających. Partia odnosząc 

się do dwóch wpłat po 300,00 zł każda dokonanych na jej rachunek przez 

Stowarzyszenie Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Regionu Podkarpackiego 

wyjaśniła, że kwota 300,00 zł wpłacona na konto Partii w dniu 11.07.2013 r. została 

uznana, jako wpłata nienależna i zwrócona została na rachunek Stowarzyszenia w dniu 

12.07.2013 r. Natomiast wpłata z dnia 20.12.2013 r. faktycznie została wpłacona 

za pośrednictwem agencji pocztowej przez Pana Zbigniewa Kołomyję równocześnie 

pełniącego funkcję przewodniczącego Regionu Podkarpackiego Partii Zielonych RP 

oraz Regionu Podkarpackiego Stowarzyszenia Zielonych RP, który omyłkowo 

dokonał wpłaty środków pochodzących ze składek członkowskich członków Partii 

w imieniu Stowarzyszenia Zieloni RP Zarząd Podkarpacki. W rzeczywistości były to 

wpłaty własne członków Partii Zielonych RP Region Podkarpacki  zebrane i wpłacone 

na konto Partii przez Pana Zbigniewa Kołomyję.  

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że Partia błędnie zaliczyła 

do swoich przychodów w 2013 r. kwotę 300,00 zł wpłaconą na rachunek Partii w dniu 

11.07.2013 r. i zwróconą darczyńcy (Stowarzyszenie Zielonych RP) w dniu 

12.07.2013 r. Partia faktycznie na rachunku bankowym zgromadziła kwotę 4 008,00 zł 

a nie, jak wykazano w sprawozdaniu 4 308,00 zł.  W tym stanie rzeczy o kwotę  

300,00 zł należy też pomniejszyć ogólną kwotą przychodów Partii z 6 382,00 zł 

na 6 082,00 zł.  

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 
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w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie 

z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

i nie uczestniczyła w wyborach przeprowadzonych w 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego partii, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 

i uzupełnień Partii postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms 

 


