
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Polityki Realnej 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 Unia Polityki Realnej 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 uchybień polegających na naruszeniu art. 35a ust. 1 oraz art. 38 ust. l 

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. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Unia Polityki Realnej (EwP 23) 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 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). 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy, wybranego przez 

Państwową Komisję Wyborczą. 

                                                 
1)

 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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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, 

dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Partii oraz opinii i raportu 

biegłego rewidenta, stwierdziła, co następuje. 

W 2015 r. partia polityczna Unia Polityki Realnej pozyskała przychody 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) w łącznej kwocie 8 159,00 zł, 

w sprawozdaniu Partia błędnie wykazała sumę przychodów w kwocie 8 200,00 zł. 

Na bieżącym rachunku bankowym nr 62 1140 1010 0000 5486 1800 2001 

prowadzonym w BRE Bank S.A., Partia zgromadziła środki w wysokości 2 559,00 zł 

(w sprawozdaniu wartość ta nie została wykazana, pozycja na podanie wartości 

środków pieniężnych wpłaconych na rachunki bankowe Partii nie została wypełniona).  

Na kwotę tę złożyły się: 

 środki pochodzące od osób fizycznych w kwocie 2 380,00 zł (w sprawozdaniu 

błędnie wykazano 2 360,00 zł), w tym składki członkowskie w kwocie 

nieprzekraczającej od jednego wpłacającego w jednym roku wysokości najniższego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 2 260,00 zł (w sprawozdaniu 

błędnie wykazano 2 240,00 zł) oraz darowizny pieniężne: 120,00 zł; 

 pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków finansowych wpłacone na rachunek 

bankowy w kwocie 179,00 zł. 

Wszystkie wpłaty zostały dokonane zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych przez osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, mającymi 

stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz mieściły 

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

ustawy o partiach politycznych. 

W sprawozdaniu błędnie wykazano, że do kasy Partii pozyskano środki 

w wysokości 5 840,00 zł. Z analizy dokumentów dołączonych do złożonego 

sprawozdania, jak również wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Partii, wynika, 

że do kasy Partii z tytułu składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników 

pozyskano kwotę 5 779,00 zł (5 600,00 zł wpłacone do kasy centralnej oraz 179,00 zł 

do kasy woj. małopolskiego) i taka kwota powinna być wykazana w pkt II 

sprawozdania. Ze zgromadzonych w kasie środków Partia odprowadziła na rachunek 

bankowy kwotę 179,00 zł. Reszta środków została pozostawiona w terenowych 
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jednostkach organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy o partiach politycznych). 

W części V sprawozdania (wpłaty dokonywane z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych), pkt 2 (w innej formie, 

niż określona w art. 25 ust. 5), została wykazana wpłata w wysokości 120,00 zł, 

pochodząca od Macieja Kozieła, która została wpłacona za pośrednictwem Andrzeja 

Kozieła. W dołączonym do sprawozdania zestawieniu składek wpłaconych 

na rachunek bankowy, obie wpłaty widnieją jako dokonane przez Andrzeja Kozieła. 

Wpłata ta spełnia wymogi art. 25 ustawy, w związku z czym należy ją uznać za wpłatę 

prawidłową, błędnie wykazaną w sprawozdaniu. 

Partia nie wykazała w sprawozdaniu finansowym, by w okresie 

sprawozdawczym były przekazywane na jej rzecz wartości niepieniężne. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, 

dla którego prowadzony był rachunek bankowy nr 65 1020 1185 0000 4402 0230 

1299 otwartym w marcu 2015 r. w PKO Bank Polski S.A. oraz rachunek nr 07 1140 

1010 0000 5486 1800 2021 prowadzony w BRE Bank S.A. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2015 r. wynosił 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu 

Wyborczego prowadzony w PKO BP S.A. pozyskano środki w wysokości 1 010,00 zł, 

pochodzące z wpłat od osób fizycznych dokonanych z zachowaniem limitu 

określonego w art. 36a ust 1 i 2 ustawy o partiach politycznych. Wydatki poniesione 

z Funduszu Wyborczego wyniosły 1 058,62 zł i związane były z realizacją zajęcia 

egzekucyjnego (333,96 zł) oraz opłatami bankowymi (724,66 zł). Stan środków 

Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2015 r. był ujemny i wynosił -48,62 zł. 

Na rachunku bankowym prowadzonym w BRE Bank S.A. nie były 

prowadzone żadne operacje bankowe, stan środków na dzień 1 stycznia 2015 r., jak i 

na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 0,00 zł. 

Z załączonego do sprawozdania oświadczenia Prezesa Partii oraz z opinii 

i raportu biegłego rewidenta wynika, że Partia nie powołała pełnomocnika 

finansowego Funduszu Wyborczego, co narusza art. 35a ust. 1 ustawy, zgodnie 

z którym za gospodarkę finansową Funduszu Wyborczego odpowiedzialny jest 

i prowadzi ją pełnomocnik finansowy.  

Partia złożyła sprawozdanie finansowe sporządzone niezgodnie ze stanem 

faktycznym co narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 
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l ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy o partiach politycznych, stwierdzone 

uchybienia nie stanowią przesłanek do odrzucenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika 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: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


