
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polski Ruch Uwłaszczeniowy o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 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, 

z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Polski Ruch Uwłaszczeniowy o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2015 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 Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33) 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 2015 r. 

z naruszeniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie zostało nadesłane przesyłką pocztową nadaną w dniu 27 kwietnia 2016 

r., (data wpływu 4 maja 2016 r.), podczas gdy termin jego złożenia upłynął w dniu 

31 marca 2016 r. Uchybienie to, zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy o partiach 

politycznych, nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania, lecz wywołuje 
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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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skutki określone w art. 38c ustawy. 

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 złożonym sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

partia polityczna Polski Ruch Uwłaszczeniowy wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym na bieżący rachunek bankowy o nr 42 1240 2281 1111 0010 5875 

8503, prowadzony w Banku PKO BP S.A., pozyskała środki w wysokości 450,00 zł, 

które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. W części II 

sprawozdania – środki pieniężne wpłacone do kasy partii, pkt 1 „składki członkowskie 

w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia 

za pracę pracowników”, również wykazano kwotę 450,00 zł, która nie została 

wliczona do łącznej kwoty przychodów. Jak wynika z dodatkowych wyjaśnień 

do złożonego sprawozdania, udzielonych na wezwanie Państwowej Komisji 

Wyborczej, wartość ta została wykazana dwukrotnie. Składki zostały wpłacone 

na rachunek bankowy i właściwie wykazane w części I sprawozdania – „środki 

pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii”, natomiast w części dotyczącej wpłat 

dokonanych do kasy partii, powinna widnieć wartość zerowa. 

Złożenie sprawozdania finansowego 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 stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania. 

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Partii o udzielenie 

wyjaśnień na jakich zasadach Partia korzystała w okresie sprawozdawczym z lokalu 

będącego jej siedzibą i kto ponosił koszty użytkowania tego lokalu. W odpowiedzi 
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Partia wyjaśniła, że nie korzystała z lokalu, pod którego adresem mieści się 

jej siedziba, adres ten był wykorzystywany jedynie do przesyłania korespondencji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii oraz wyjaśnień udzielonych przez Przewodniczącego 

Partii, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Krzysztof Strzelczyk 


