
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Przymierze Ludowo-Narodowe 

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 Przymierze Ludowo-Narodowe o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 r. wskazując na uchybienia polegające 

na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych związku z przepisami 

rozporządzenie 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 Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113) 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Przymierze Ludowo-Narodowe wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

uzyskała przychody w łącznej kwocie 2 801,35 zł. W ramach tych środków, 

na rachunkach bankowych nr 63 8589 0006 0010 0850 1502 0002 oraz 35 8589 0006 

0010 0000 1502 0001, prowadzonych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła 

w Krakowie, Partia wykazała przychody w wysokości 2 061,00 zł, w tym: 

− darowizny pieniężne: 2 061,00 zł 

− odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,35 zł 

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

o partiach politycznych: 240,00 zł. 

Jak wynika z dokumentów dołączonych do sprawozdania oraz przesłanych 

dodatkowych wyjaśnień, Partia błędnie wykazała łączną kwotę przychodów oraz 

wartość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Faktyczne łączne 

przychody partii Przymierze Ludowo-Narodowe pozyskane w 2013 r. wyniosły 

2 841,35 zł, w tym zgromadzone na rachunkach bankowych: 2 341,35 zł w tym: 

− darowizny pieniężne  od osób fizycznych: 2 101,00 zł 

− odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,35 zł 

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

o partiach politycznych: 240,00 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 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie 

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

W okresie sprawozdawczym Partia pozyskała także środki pieniężne 

wpłacone do kasy partii w wysokości 500,00 zł, pochodzące ze składek członkowskich 

w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego wynagrodzenia za pracę 

pracowników. Kwota ta została pozostawiona w terenowych jednostkach 

organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą 

działalnością. 
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Wpłaty dokonane na rachunek Partii przez osoby fizyczne 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. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy 

oraz do kasy środków finansowych z innych źródeł, jak również wartości 

niepieniężnych. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

i nie uczestniczyła w wyborach przeprowadzonym w 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, 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, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


