
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 15 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Ruch Odrodzenia Gospodarczego 

im. Edwarda Gierka o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 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 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie partii politycznej Ruch Odrodzenia Gospodarczego 

im. Edwarda Gierka o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. 

ze wskazaniem uchybienia, polegającego na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka 

(EwP 219) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka wykazała przychody 

w łącznej wysokości 300,00 zł, które były gromadzone na rachunku bankowym Partii 
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o nr 09 1160 2202 0000 0000 7282 4556, otwartym w Banku Millenium S.A. 

w Warszawie i pochodziły ze składek członkowskich (150,00 zł) oraz darowizn 

pieniężnych (150,00 zł). Wpłaty na rachunek bankowy pochodziły od obywateli 

polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i nie przekroczyly limitu wpłat, określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach 

politycznych. 

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez przedstawiciela Partii 

w odpowiedzi na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, w okresie 

sprawozdawczym Partia powielała materiały a także wysyłała korespondencję 

do członków Partii. Koszty zakupu papieru, znaczków i kopert były ponoszone przez 

członków Partii z ich prywatnych środków finansowych a przedmioty te następnie 

przekazano Partii. Tym samym Partia przyjęła od tych osób fizycznych darowizny 

rzeczowe, które powinny zostać wycenione i wykazane w sprawozdaniu finansowym 

Partii zwiększając całkowitą wysokość przychodów/wpływów. 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła także, iż w okresie 

sprawozdawczym Partia posiadała stronę internetową www.rog.com.pl. Jak wynika 

z wyjaśnień, udzielonych przez przedstawiciela Partii, koszty prowadzenia tej strony 

internetowej zostały poniesione z prywatnych środków osoby fizycznej (Partia nie 

wskazała danych tej osoby), która następnie udostępniła ją Partii do nieodpłatnego 

korzystania. Partii została zatem przekazana wartość niepieniężna w postaci 

nieodpłatnego udostępnienia przez osobę fizyczną strony internetowej do korzystania 

przez Partię. Wartość tej usługi powinna zostać wyceniona i wykazana 

w sprawozdaniu finansowym, zwiększając całkowitą wysokość 

przychodów/wpływów. Wartość nieodpłatnie świadczonych na rzecz Partii usług i 

przekazanych jej darowizn nie przekracza limitów określonych w art. 25 ust. 4 i 4a 

ustawy o partiach politycznych, w związku z czym przyjęcie ich nie narusza 

przepisów ustawy. 

Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym 

narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie 

z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Partia nie pozyskiwała w 2013 r. środków finansowych do kasy. 

Partia nie posiadała w 2013 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w przeprowadzonych w tym roku wyborach. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz 

udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


