
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Rozwoju o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2016 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 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Partia Rozwoju o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2016 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Partia Rozwoju (EwP 310) 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 2016 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. 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 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) Partia Rozwoju wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym nie pozyskała żadnych środków finansowych, jak również wartości 

niepieniężnych; we wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano „0”. 

Partia posiadała rachunek bankowy nr 23 1090 2398 0000 0001 2259 7565 

prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA.  
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Partia nie podejmowała w 2016 r. żadnych działań wymagających 

ponoszenia nakładów finansowych, w związku z czym jej działalność mogła być 

prowadzona bez pozyskiwania przychodów. Jedyny koszt Partii to opłaty związane 

z prowadzeniem rachunku bankowego, które na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zostały 

uregulowane. 

Partia nie posiadała w 2016 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w przeprowadzonych tym roku wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania Partii oraz dokumentów do niego dołączonych, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Wojciech Kręcisz, 

Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 


