
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4 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 oraz 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

odrzucić sprawozdanie partii Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych o źródłach 
pozyskania środków finansowych w 2006 r. z powodu naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy o 
partiach politycznych.

Uzasadnienie

Partia Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych przedłożyła Państwowej 
Komisji  Wyborczej  sprawozdanie  o  źródłach  pozyskania  środków  finansowych 
w 2006 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.

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych w przedłożonym sprawozdaniu 
finansowym wykazała  przychody za  2006 r.  w kwocie  33.721,47  zł.  Na środki  te 
składały  się  wpłaty  od  osób  fizycznych,  pochodzące  ze  składek  członkowskich  w 
kwocie nieprzekraczającej od jednej osoby wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę (4.980 zł), z darowizn (4.500 zł) oraz z prowadzonej przez partię działalności 



własnej,  o  której  mowa  w  art.  27  ustawy  o  partiach  politycznych  (24.240  zł). 
Przychody partii były gromadzone na rachunku o nr 14 1020 5226 0000 6102 0184 
8209 w banku PKO BP S.A.

W wyniku analizy załączonej  do sprawozdania historii  rachunku bankowego 
partii  Państwowa  Komisja  Wyborcza  stwierdziła,  że  faktyczne  przychody  na  ten 
rachunek  wyniosły  w  2006  r.  34.871,47  zł.  W  ramach  tych  wpłat  stwierdzono 
pozyskanie w dniu 3 stycznia 2006 r. kwoty 4.500 zł, pochodzącej od przedsiębiorstwa 
PEKAES S.A. tj. od osoby prawnej. Wpłata powyższa w sprawozdaniu finansowym 
została  wykazana  jako pochodząca  od  osoby  fizycznej,  jednakże  zapisy  w historii 
rachunku  bankowego  partii  tego  nie  potwierdzają.  Środki  powyższe  zostały  przez 
partię przyjęte. Stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, 
zgodnie z którym partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie 
przez osoby fizyczne.

Ponadto na rachunek bankowy partii wpłynęły następujące wpłaty:

a) w dniu 1 marca 2006 r., dokonana przez Władysława Gowarzewskiego na poczcie 
opisana „z tytułu opłaty manipulacyjnej” – kwota 1.750 zł;

b) w dniu 5 grudnia 2006 r.  dokonana przez Antoniego Grudzińskiego na poczcie 
z tytułu składek członkowskich – kwota 1.750 zł.

Przyjęcie powyższych środków przez partię stanowi naruszenie art.  25 ust. 5 
ustawy,  na  podstawie  którego  jednorazowa  wpłata  na  rzecz  partii  kwoty 
przewyższającej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2006 r. była to kwota 899,10 
zł)  może  być  dokonana  jedynie  czekiem,  przelewem  międzybankowym  lub  kartą 
płatniczą.

Partia  nie  pozyskiwała  w 2006  r.  środków  finansowych  do  kasy.  Nie  były 
świadczone na rzecz partii darowizny o charakterze niepieniężnym. Nie został otwarty 
rachunek  bankowy  Funduszu  Wyborczego,  partia  nie  uczestniczyła  w  wyborach 
samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2006 r. i nie poniosła w związku z 
nimi żadnych wydatków.

Naruszenie przez Unię Polskich Ugrupowań Monarchistycznych art. 25 ust. 1 
ustawy o partiach politycznych, na podstawie 38a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4 ustawy 
stanowi podstawę odrzucenia sprawozdania finansowego partii.

Zgodnie  z  art.  39a  ust.  1  ustawy,  kwota  w  wysokości  6.202 zł,  pozyskana 
z naruszeniem art. 25 ust. 1 i 5 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 
Jeżeli  korzyść  została  przez  partię  zużyta  lub  utracona,  przepadkowi  podlega  jej 
równowartość.
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Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy partia polityczna w terminie 60 dni od dnia 
wydania  niniejszego  postanowienia  może  dokonać  dobrowolnej  wpłaty  na  konto 
urzędu  skarbowego  właściwego  dla  siedziby  komitetu  kwoty  korzyści  majątkowej 
pozyskanej niezgodnie z prawem. Potwierdzenie przekazania kwoty 6.202 zł należy 
przedstawić  Państwowej  Komisji  Wyborczej.  W  przypadku  odmowy  dobrowolnej 
wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy.

W wyniku analizy sprawozdania Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych 
oraz załączonych do niego dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła 
jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Unii Polskich Ugrupowań 
Monarchistycznych przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

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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