
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 25 maja 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Ruch Odbudowy Polski o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2008 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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz 

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie partii politycznej Ruch Odbudowy Polski 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Ruch Odbudowy Polski (EwP 5) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych w 

2008 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). 

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5, w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania partii i załączonych do niego dokumentów, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, Ŝe partia uzyskała w 2008 r. przychody 
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w wysokości 33.585,79 zł pochodzące ze składek członkowskich, darowizn i innych 

źródeł niewymienionych w treści sprawozdania. 

Na rachunek bankowy partii w PEKAO S.A. nr 19 1240 6003 1111 0000 4943 

9966 dokonano wpłat składek członkowskich w wysokości nieprzekraczającej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 5.649,23 zł oraz darowizny 670,00 zł, 

zbiorczo przelanej przez skarbnika okręgu mazowieckiego. 

Z historii rachunku bankowego wynika ponadto przyjęcie dwóch przelewów: 

w dniu 09.04.2008 r. – 359,31 zł i w dniu 31.10.2008 r. – 6.843,68 zł. Łączna kwota 

tych przelewów, wynosząca 7.202,99 zł, wykazana jest w cz. IV sprawozdania jako 

pozostałe źródła dochodów, niewymienione w cz. I, II i III. W toku postępowania 

wyjaśniającego ustalono, Ŝe pierwszy z wymienionych przelewów pochodzi 

od Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, tytułem zwrotu 

kaucji za lokal uŜytkowy, w związku z zakończeniem okresu najmu tego lokalu 

dla potrzeb okręgu śląskiego ROP. Drugi przelew, od Towarzystwa Ubezpieczeń 

InterRisk, stanowi odszkodowanie za zniszczenia w lokalu siedziby partii 

w Warszawie, powstałe na skutek zalania, co udokumentowano kserokopią decyzji 

InterRisk. 

W obydwu przypadkach uznanie przelewów nie narusza przepisów ustawy 

o partiach politycznych. 

Saldo początkowe rachunku (01.01.2008 r.) wynosiło 4.743,24 zł, łączna kwota 

środków pienięŜnych w 2008 r. uznana na rachunku bankowym wynosi 13.523,02 zł, 

saldo końcowe – 17.932,03 zł. Z rachunku bankowego, poza opłatami bankowymi 

343,23 zł, partia nie ponosiła Ŝadnych obciąŜeń. 

Dochody Ruchu Odbudowy Polski w kwocie 20.062,77 zł (tj. 59,7%) 

zgromadzone zostały w kasach oddziałów regionalnych partii i, jak wynika 

z załączonej dokumentacji, środki pienięŜne pozostają w dyspozycji struktur 

terenowych, zgodnie z art. 26a ustawy. Partia Ruch Odbudowy Polski nie posiadała 

w okresie sprawozdawczym Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w odbywających się w 2008 r. wyborach. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyŜszego na podstawie 

sprawozdania finansowego partii i dokumentów do niego załączonych, 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: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


