
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  16  lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Unii 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 2006 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 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 

poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 

219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  sprawozdanie  Unii  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  2006  r., 

ze wskazaniem uchybień polegających na popełnieniu błędów rachunkowych.

  

Uzasadnienie

Unia  Polityki  Realnej  przedłożyła  Państwowej  Komisji  Wyborczej 

sprawozdanie  o  źródłach  pozyskania  środków  finansowych, w  tym  kredytach 



bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków 

Funduszu Wyborczego w 2006 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych. Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie  finansowe  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.

W wyniku badania  sprawozdania  partii,  załączonych do niego dokumentów, 

opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta,  Państwowa  Komisja  Wyborcza  stwierdziła  co 

następuje.

W sprawozdaniu finansowym partia wykazała, że w 2006 r. uzyskała przychody 

w łącznej  kwocie 61.643,16 zł,  na które złożyły się  środki  finansowe w wysokości 

43.014,52 zł zgromadzone na rachunku bankowym o numerze 62 1140 1010 0000 5486 

1800 2001 prowadzonym w BRE Banku S.A  i środki przyjęte do kasy partii w kwocie 

18.649,00 zł  z tytułu składek członkowskich. Partia wykazała, że na środki pieniężne 

wpłacone   na  rachunek  bankowy  złożyły  się  składki  członkowskie,  w  kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia 

za pracę pracowników, w wysokości 23.875,50 zł, darowizny pieniężne w wysokości 

19.019,02 zł, środki pochodzące z działalności własnej partii, o której mowa w art.27 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w kwocie 95,50 zł i odsetki 

od środków na rachunku bankowym w kwocie 4,14 zł.

Z  podsumowania  danych  ujętych w  sprawozdaniu wynika,  że  na  rachunku 

bankowym partia zgromadziła  kwotę 42.994,16 zł, a nie kwotę 43.014,52 podaną w 

sprawozdaniu.      
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Unia  Polityki  Realnej  w 2006  r.  posiadała  rachunek  Funduszu  Wyborczego 

o numerze 07 1140 1010 0000 5486 1800 2021 prowadzony w BRE Banku.

Partia  wykazała,  że  na  rachunku  Funduszu  została  zgromadzona  kwota 

36.022,46 zł, na którą złożyły się wpłaty pochodzące od osób fizycznych w kwocie 

36.014,66 zł dokonane z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust.1 i 2 ustawy 

o partiach politycznych. i odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 7,80 zł. 

Z  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta  wynika,  że   według  zapisów  na  rachunku 

bankowym wpływy w 2006 r. wyniosły 40.002,46 zł .W kwocie tej zostały ujęte środki 

finansowe  w  wysokości  6.617,33  zł   wykazane   w  bilansie  otwarcia  z  dnia 

01.01.2006 r.  W toku przeprowadzonego  badania  biegły  rewident  stwierdził,  że  na 

rachunek Funduszu Wyborczego zostały dokonane wpłaty w wysokości 3.980,00 zł 

pochodzące  od  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą  ze  środków 

zgromadzonych na rachunkach firmowych. Wpłaty te zostały zwrócone darczyńcom w 

ustawowym terminie i nie zaliczone do przychodów Funduszu Wyborczego.

Unia Polityki Realnej wykazała w sprawozdaniu wydatki w kwocie 34.676,90 zł 

w całości  związane z udziałem w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych dnia 12 listopada 2006 r. Z historii rachunku bankowego Funduszu 

Wyborczego  wynika,  że  ze  środków  Funduszu,  na  rachunek  bankowy  Komitetu 

Wyborczego partii  uczestniczącego w wyborach samorządowych w 2006 r.  została 

przelana, w 4 ratach, kwota 34.000,00 zł.

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, że wydatki ogółem wynikające 

z obrotów rachunku bankowego Funduszu Wyborczego są wyższe o kwotę 6.203,04 zł. 

Na tę różnicę składają się zwrócone darczyńcom wpłaty na kwotę 3.980,00 zł, zajęcia 

komornicze na łączną kwotę  2.122,04 zł (1.441,88 zł + 680,16 zł) i opłaty bankowe 

w kwocie 101,00 zł.

Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2006 r. 

wynosił 5.739,85 zł.

3



Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  ustaleniu  powyższego  na  podstawie 

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

biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms,  
Tadeusz Żyznowski
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