
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania Unii Lewicy III RP

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  Unii  Lewicy  III  RP  o  źródłach  pozyskania  środków 

finansowych w 2006 r.

Uzasadnienie

Unia Lewicy III RP przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie 

o  źródłach  pozyskania  środków finansowych  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  finansowych  Unia 

Lewicy III RP  wykazała,  iż  w  okresie  sprawozdawczym  pozyskała  środki 

w wysokości 2.224,05 zł, które zgromadzono na rachunku bankowym nr 85 1060 0076 

0000  3200  0107  7136  prowadzonym  w  Banku  BPH  S.A.  Kwota  1.722,00  zł 

pochodziła ze składek członkowskich, 502,00 zł z darowizn pieniężnych, a 0,05 zł 

z odsetek bankowych.

Jak wynika jednak z załączonej do sprawozdania historii rachunku bankowego 

oraz z wyjaśnień przewodniczącego Unii Lewicy III RP, partia w 2006 r. pozyskała na 

rachunek bankowy kwotę 2.664,05 zł. Różnicę między kwotą przychodów Komitetu 

wykazaną w sprawozdaniu, a kwotą wynikającą z dokumentów bankowych stanowią 

środki finansowe w wysokości 440,00 zł wpłacone na rachunek bankowy partii w dniu 

12  stycznia  2006  r.  przez  Piotra  Musiała.  Komitet  uznał,  iż  kwoty  tej  nie  należy 

wykazywać w sprawozdaniu, gdyż została ona zwrócona darczyńcy w dniu 17 lutego 

2006 r. Zanim jednak Komitet zwrócił środki darczyńcy wykorzystał je na zapłacenie 

kosztów wynajęcia sali, co potwierdza partia w wyjaśnieniu z dnia 25 czerwca 2007 r. 

A zatem uznać należy, iż kwota ta stanowiła pożyczkę udzieloną przez osobę fizyczną 

partii politycznej. 

W art.  24 ust.  1,  ust.  4 i ust.  7 ustawy o partiach politycznych wymienione 

zostały dopuszczalne źródła finansowania partii politycznych, wśród których nie ma 

pożyczki. 

Wykorzystanie  przez  partię  środków  finansowych  pochodzących  z 

niedozwolonego źródła, zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych, 

powoduje odrzucenie sprawozdania finansowego.

Poza tym 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.
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Partia nie posiadała w 2006 r. rachunku Funduszu Wyborczego.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  ustaleniu  na  podstawie  sprawozdania 

finansowego  partii,  dokumentów  do  niego  załączonych  oraz  wyjaśnień  partii, 

postanowiła jak w sentencji.

Od  niniejszego  postanowienia  partii  politycznej  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: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms,  
Tadeusz Żyznowski
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