
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  29  czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Polityki Realnej o źródłach 

pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków 

Funduszu Wyborczego 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 Unia Polityki Realnej 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Unia Polityki Realnej (EwP 23) 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. 
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Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje.  

Partia Unia Polityki Realnej w sprawozdaniu za 2008 r., w części dotyczącej 

źródeł pozyskiwania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wykazała, 

iŜ w okresie sprawozdawczym pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 

120.817,30 zł. W ramach tych środków kwota 108.999 zł została zgromadzona na 

rachunku bankowym partii w BRE BANK S.A. nr rach. 62 1140 1010 0000 5486 1800 

2001, natomiast kwota 11.818,30 zł w kasie partii. Środki zgromadzone w kasie 

pochodziły ze składek członkowskich w kwocie nie przekraczającej od jednego 

członka kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (art. 26a ustawy 

o partiach politycznych) i zostały pozostawione w strukturach terenowych partii 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieŜącą działalnością. 

Całkowite przychody partii z tytułu składek członkowskich wyniosły 61.100,00 zł. 

Ponadto Unia Polityki Realnej pozyskała kwotę 58.193,47 zł z tytułu darowizn 

pienięŜnych od osób fizycznych oraz kwotę 1.523,83 zł z tytułu odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym partii oraz z odsetek z zakładanych przez 

partię lokat bankowych.  

Na rachunek Funduszu Wyborczego o nr 07 1140 1010 0000 5486 1800 2021, 

prowadzony przez BRE BANK S.A. w Warszawie, Unia Polityki Realnej pozyskała 

w 2008 r. środki finansowe w łącznej kwocie 12.609,76 zł, pochodzące z wpłat 

dokonanych przez osoby fizyczne (kwota 10.278 zł), oraz z odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z odsetek z zakładanych lokat 

bankowych (kwota 2.331,76 zł).  

Saldo tego rachunku na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosiło 62.900,64 zł.  

Wydatki partii z Funduszu Wyborczego wyniosły w 2008 r. 6.966,62 zł i były 

związane z udziałem Partii w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21. 

Stan rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2008 r. wynosił 

60.983,75 zł. 
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Po przeanalizowaniu 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 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński 

 
 


