
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  25  czerwca  2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Racja Polskiej Lewicy

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 partii Racja Polskiej Lewicy 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

Partia  polityczna  Racja  Polskiej  Lewicy  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 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.

Państwowa  Komisja  Wyborcza  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów 

stwierdziła, co następuje: 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania  środków w 2006 r.  (z  wyłączeniem 

Funduszu Wyborczego) partia Racja Polskiej Lewicy wykazała łączne przychody w 

wysokości 92.702,45 zł. Na rachunkach bankowych prowadzonych przez ING Bank 

Śląski oraz GETIN Bank partia zgromadziła łącznie kwotę 72.125,45 zł. Składają się 

na nią  środki pochodzące z wpłat  od osób fizycznych -  37.195,00 zł,  dokonywane 

bezpośrednio  na  rachunki  bankowe partii  (wykazane  w sprawozdaniu  jako składki 

członkowskie – 5.790,00 zł i  darowizny pieniężne – 31.405,00 zł)  oraz odsetki  od 

środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 0,88 zł. Wpłaty dokonane na 

rachunek partii przez osoby fizyczne mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od 

jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma 

jest zgodna z określoną w art.  25 ust.  5 ustawy. Ponadto do kasy partii  pozyskano 

środki finansowe w wysokości 55.506,57 zł, pochodzące ze składek członkowskich w 

wysokości  nieprzekraczającej  od  jednej  osoby  w  jednym  roku  minimalnego 

wynagrodzenia  za  pracę  pracowników.  Z wyżej  wymienionej  kwoty  wpłaconej  do 

kasy, kwotę 34.930,57 zł przekazano na rachunek bankowy partii, a różnicę w kwocie 

20.576,00 zł (55.506,57 – 34.930,57) pozostawiono, zgodnie z art. 26a ustawy, poza 

obrotem bankowym z przeznaczeniem na bieżące potrzeby partii.

Partia  Racja  Polskiej  Lewicy  w  okresie  sprawozdawczym  posiadała 

wyodrębniony rachunek  Funduszu  Wyborczego nr  72  1050 1038 1000 0022 8005 

9714  prowadzony  w  ING Bank  Śląski  O/Warszawa,  na  którym  –  jak  wynika  ze 
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sprawozdania  nie odnotowano żadnych wpływów. Pozostała  na  rachunku kwota w 

wysokości 413,25 zł powstała z przeniesienia salda rachunku z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego (01.01.-31.12.2005 r.) i w całości została wydatkowana na opłaty 

zawiązane  z  obsługą  rachunku  bankowego.  Z  dniem  26  lipca  2006  r.  rachunek 

Funduszu  Wyborczego  partii  Racja  Polskiej  Lewicy  został  zamknięty.  Taki  stan 

rzeczy potwierdza opinia i raport biegłego rewidenta.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem, 

załączonymi  do  niego  dokumentami  oraz  opinią  i  raportem  biegłego  rewidenta 

postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal

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