
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  16 lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Nowa Wizja Polski 

o źródłach pozyskania środków finansowych 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 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

przyjąć  sprawozdanie  partii  Nowa  Wizja  Polski  o  źródłach  pozyskania  środków 
finansowych w 2006 r., ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 25 
ust. 5 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie

Partia  Nowa  Wizja  Polski  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.

Partia  Nowa  Wizja  Polski  w  przedłożonym  sprawozdaniu  finansowym 
wykazała łączne przychody w 2006 r. w wysokości 17.480 zł, z czego kwota 3.500 zł 
została pozyskana na rachunek bankowy  partii o nr 14 1090 1753 0000 0001 0537 
3560 prowadzony w banku WBK S.A 17 Oddział w Warszawie. Wpłaty powyższe 
zostały dokonane przez Marka Szambelana:

- w dniu 18 lipca 2006 r. – kwota 2.500 zł;



- w dniu 29 grudnia 2006 r. – kwota 1.000 zł.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku z art. 
34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych zwróciła się do organu statutowego partii o 
przekazanie bankowych dowodów powyższych wpłat. Z załączonych do odpowiedzi 
dokumentów,  a  także  z  zapisów w historii  rachunku bankowego partii  wynika,  że 
środki te zostały wpłacone w formie gotówkowej.

Stanowi to naruszenie art. 25 ust. 5 ustawy, na podstawie którego jednorazowa 
wpłata na rzecz partii kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 
2006 r. była to kwota 899,10 zł) może być dokonywana jedynie czekiem, przelewem 
lub kartą płatniczą.     

Partia pozyskała również do kasy środki finansowe w łącznej wysokości 13.980 
zł,  które  pochodziły  ze  składek  członkowskich  i  były  gromadzone  w  terenowych 
jednostkach  organizacyjnych  partii  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  wydatków 
związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy).

W okresie  sprawozdawczym  partia  nie  utworzyła  Funduszu  Wyborczego,  a 
także  nie  ponosiła  wydatków  na  cele  związane  z  wyborami  samorządowymi, 
przeprowadzonymi  w 2006 r.,  pomimo że  w wyborach  tych został  zarejestrowany 
Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski. Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że w 
takiej sytuacji partia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy, powinna utworzyć stały Fundusz 
Wyborczy  w  celu  finansowania  udziału  partii  w  wyborach  organów  samorządu 
terytorialnego.   

Stwierdzone  przez  Państwową  Komisję  Wyborczą  naruszenie  art.  25  ust.  5 
ustawy,  na  podstawie  art.  38a ust.  1  i  2  ustawy jest  uchybieniem niestanowiącym 
podstawy odrzucenia sprawozdania finansowego partii.

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy, kwota w wysokości 1.701,80 zł, pozyskana z 
naruszeniem art.  25 ust.  5 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 
Jeżeli  korzyść  została  przez  partię  zużyta  lub  utracona,  przepadkowi  podlega  jej 
równowartość.

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 1.701,80 zł należy 
przedstawić  Państwowej  Komisji  Wyborczej.  W  przypadku  odmowy  dobrowolnej 
wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy.
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Po ustaleniu  powyższego na podstawie  sprawozdania  o  źródłach pozyskania 
środków  finansowych,  dokumentów  do  niego  załączonych  oraz  opinii  i  raportu 
biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza 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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