
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 15 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Komunistyczna Partia Polski 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 Komunistyczna Partia Polski o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego 

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 Komunistyczna Partia Polski (EwP 152) 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

Komunistyczna Partia Polski wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 

przychody w łącznej wysokości 11 954,62 zł, w tym na rachunek bankowy 

o nr 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995, prowadzony w banku PKO BP S.A. I/O 

w Dąbrowie Górniczej wpłacone zostały środki na łączną kwotę 9 087,61 zł, 

pochodzące z wpłat od osób fizycznych na łączną kwotę 11 306,10 zł z tytułu składek 
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członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników 2 105,00 zł oraz darowizn pieniężnych 

480,00 zł. 

Według sprawozdania do przychodów Partii w 2013 r. zaliczono również 

odsetki wygenerowane na rachunku bankowym w kwocie 0,60 zł, środki pochodzące 

z działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o partiach politycznych w kwocie 6 104,00 zł oraz środki pochodzące ze zwrotu kaucji 

za wynajem poprzedniego lokalu od Firmy Mieszkaniowej „Partner” w kwocie 

398,01 zł. 

Ponadto Partia w sprawozdaniu wykazała, że w 2013 r. w kasie 

zgromadziła środki w łącznej kwocie 2 469,00 zł, pochodzące ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników, które pozostawiła w swoich terenowych 

jednostkach organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). 

Analiza sprawozdania wykazała, że Partia nieprawidłowo zsumowała 

kwoty składające się na jej przychody w okresie rozliczeniowym i tym samym błędnie 

wypełniła sprawozdanie. Z arytmetycznego rachunku kwot wpłaconych przez osoby 

fizyczne wynika, że Partia pozyskała od osób fizycznych kwotę w wysokości 

2 585,00 zł a nie, jak wykazała w sprawozdaniu, kwotę w wysokości 11 306,10 zł 

(2 105,00 zł + 480,00 zł  = 2 585,00 zł).  

Ponadto kwoty ujęte w części I sprawozdania (środki pieniężne wpłacone 

na rachunki bankowe partii) nie bilansują się do ogólnej kwoty środków Partii 

zgromadzonej faktycznie na jej rachunku bankowym. 

Partia nieprawidłowo w sprawozdaniu wykazała, że na kwotę zgromadzoną 

na rachunku bankowym 9 087,61 zł składa się kwota ujęta w części I pkt 1 

w wysokości 11 556,61 zł, w tym wartości ujęte w ppkt a, b i w pkt 2, 5, 9 oraz 

w rubryce IV sprawozdania.  

Partia także nieprawidłowo wypełniła rubryki części II sprawozdania 

wykazując, że do kasy pozyskała ogółem środki w kwocie 2 469,00 zł, jednocześnie 

w pkt 1 części II podała, że na tę kwotę składają się środki pochodzące ze składek 

członkowskich w kwocie 4 574,00 zł.  

W związku z wystąpieniem wątpliwości, co do poprawności złożonego 

sprawozdania, Państwowa Komisja Wyborca, w trybie określonym w art. 34a ust. 2 

ustawy o partiach politycznych, zwróciła się do Partii o złożenie stosownych 

wyjaśnień. 
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W odpowiedzi Partia nadesłała wyjaśnienia wraz z korektą sprawozdania, 

z treści których wynika, że w rzeczywistości w okresie sprawozdawczym 

Komunistyczna Partia Polski pozyskała przychody w łącznej wysokości 11 556,61 zł, 

w tym na wykazanym w sprawozdaniu rachunku bankowym Partii o nr 28 1020 2498 

0000 8202 0183 3995, prowadzonym w banku PKO BP S.A. I/O w Dąbrowie 

Górniczej zgromadzono środki na ogólną kwotę 9 087,61 zł, na którą składają się 

środki: 

− pochodzące od osób fizycznych – ogółem w łącznej kwocie 2 585,00 zł, w tym: 

− pochodzące ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników: 2 105,00 zł, 

− pochodzące z wpłat osób fizycznych dokonanych z tytułu darowizny pieniężnej: 

480,00 zł, (z sumowania tych kwot 2 105,00 + 480,00 zł wynika kwota 2 585,00 zł, 

a nie, jak błędnie wykazała Partia w skorygowanym sprawozdaniu, 11 306,10 zł); 

− pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych: 0,60 zł; 

− pochodzące z działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych: 6 104,00 zł; 

− pochodzące ze zwrotu kaucji za wynajem lokalu: 398,01 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunek Partii przez osoby fizyczne pochodzą, 

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

mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mieszczą 

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

ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 

ustawy. 

Z nadesłanych wyjaśnień oraz korekty sprawozdania wynika ponadto, 

że Partia w kasie zgromadziła środki w łącznej kwocie 2 469,00 zł, pochodzące 

ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (część II pkt 1). Środki te 

nie zostały odprowadzone na rachunek bankowy Partii i dlatego w skorygowanym 

sprawozdaniu prawidłowo nie wykazano ich w pkt 9 sprawozdania, jako nadwyżki 

środków pochodzących z kasy Partii. Partia pozostawiła je w swoich terenowych 

jednostkach organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). 

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 
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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 na podstawie sprawozdania finansowego 

partii, dokumentów do niego załączonych oraz nadesłanych w trakcie badania 

wyjaśnień i uzupełnień, 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 

 


