
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Krajowej Partii Emerytów i Rencistów 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 1 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  bez  zastrzeżeń  sprawozdanie  Krajowej  Partii  Emerytów  i  Rencistów  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.

Uzasadnienie

Krajowa  Partia  Emerytów  i  Rencistów  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 2006r. z zachowaniem terminu określonego w art. 

38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych.

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). 

Do  sprawozdania  załączono  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta,  z  badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.



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 oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje.

W sprawozdaniu  o  źródłach  pozyskania  środków (z  wyłączeniem Funduszu 

Wyborczego)  Krajowa  Partia  Emerytów  i  Rencistów  wykazała,  iż  w  okresie 

sprawozdawczym   pozyskała  środki  w  kwocie  470.044,47  zł,  które  w  całości 

zgromadziła  na  rachunku  bankowym  o  nr  30  1160  2202  0000  0000  6084  2253 

prowadzonym  przez  Millenium  Bank.  Składają  się  na  nią  środki  z  otrzymanej 

subwencji  w  wysokości  454.823,00  zł,  odsetki  od  środków  zgromadzonych  na 

rachunku bankowym w kwocie 1.221,47 oraz środki pobrane z rachunku subwencji i 

wpłacone do kasy partii w kwocie 14.000,00 zł.

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów w okresie sprawozdawczym posiadała 

wyodrębniony Fundusz Wyborczy nr 40 1160 2202 0000 0000 6084 2267 na rachunku 

w Banku Millenium w Warszawie. W umowie rachunku zawarte jest zastrzeżenie, że 

wpłaty na Fundusz Wyborczy mogą być dokonywane przez osoby fizyczne czekiem, 

przelewem lub kartą płatniczą. 

Stan  środków  Funduszu  Wyborczego  na  dzień  1  stycznia  2006  r.  wynosił 

5.522,24 zł.  W 2006 r. na rachunku Funduszu Wyborczego zgromadzono środki w 

łącznej kwocie 207.519,66 zł,  w tym 71.494,17 zł pochodzące z darowizn od osób 

fizycznych, dokonanych z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 ustawy o 

partiach  politycznych,  136.000,00  zł  z  wpłat  własnych  partii  i  25,49  zł  z  odsetek 

bankowych. 
Badając sprawozdanie finansowe Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że 

w 2006 r. na rachunek Funduszu Wyborczego zostały dokonane wpłaty z naruszeniem 
art. 36 ust. 1 ustawy na łączną kwotę 450,00 zł. Nie zostały one jednak przyjęte przez 
partię lecz przekazane zgodnie z wolą wpłacających wyrażoną w formie oświadczenia 
na konto Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie. 

Państwowa  Komisja  Wyborcza  zauważa,  że  nieprawidłowe  wpłaty  powinny 
zostać zwrócone darczyńcom a nie przekazane na konto wybranego podmiotu. 

Pozostałe  wpłaty  na  rachunek  Funduszu  Wyborczego  dokonywane  były  w 

formie zgodnej z art. 36a ust. 3 ustawy.
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Partia  wykazała  wydatki  z  Funduszu  Wyborczego  w kwocie  186.200,00  zł, 

które w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyborami do 

organów samorządu terytorialnego przeprowadzonymi w listopadzie 2006 r.

W dniu 31 grudnia 2006 r. na rachunku Funduszu Wyborczego Krajowej Partii 

Emerytów i Rencistów pozostała kwota 26.287,90 zł.

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: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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