
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 lipca 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Polityki Realnej o źródłach 

pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków 

Funduszu Wyborczego 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 Unia Polityki Realnej o źródłach pozyskania 

środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2013 r. ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 35a 

ust. 1 i 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 Unia Polityki Realnej (EwP 23) przedłożyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Unia Polityki Realnej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 

przychody w łącznej kwocie 12 372,90 zł. W ramach tych środków na rachunku 

bankowym w BRE Bank S.A., nr rachunku 62 1140 1010 0000 5486 1800 2001 

zgromadzono kwotę 6 160,90 zł, która pochodziła ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników (4 220,00 zł) oraz darowizn pieniężnych (1 940,90 zł). 

Wpłaty te pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych 

od obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej 

osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

W części V sprawozdania (wpłaty dokonywane z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych), punkt 2 (w innej formie, 

niż określona w art. 25 ust. 5), została wykazana przez Partię nieprawidłowa wpłata 

w wysokości 90,00 zł, pochodząca od Krystiana Zdybela, która nie została wpłacona 

osobiście przez tę osobę, ale za pośrednictwem Barbary Beaty Zdybel. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, iż wpłata ta dokonana została w dniu 27.11.2013 r. 

Z historii rachunku bankowego Partii wynika natomiast, że wpłaty tej dokonano 

w dniu 17.04.2013 r. Partia uznała tę wpłatę jako niezgodną z ustawą. W związku 

z tym, że kwota pochodząca z tej wpłaty została wydatkowana przez Partię w 2013 r., 

jej równowartość, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy o partiach politycznych, podlega 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

Ponadto, jak wynika ze sprawozdania i załączonych do niego dokumentów 

finansowych, Partia w ten sam sposób pozyskała kwotę 30,00 zł, wpłaconą w dniu 

27.11.2013 r. Środki te również zostały przez Partię wydatkowane, o czym świadczy 

saldo zamknięcia rachunku bieżącego Partii na koniec listopada 2013 r. Jak wynika 

z dowodu wpłaty gotówkowej z dnia 9.12.2013 r. równowartość tej kwoty została 

wpłacona na rzecz darczyńcy z kasy Partii. W związku jednak z tym, że Partia 

wcześniej wykorzystała na bieżące wydatki środki, które uznała za wpłacone w sposób 

niezgodny z ustawą, ich równowartość w kwocie 30,00 zł podlega przepadkowi 
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na rzecz Skarbu Państwa. Również ta kwota powinna zostać wykazana w części V 

oraz w części V pkt 2 sprawozdania. Niewykazanie tych danych w sprawozdaniu 

finansowym Partii stanowi naruszenie 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).  

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 Partii kwoty korzyści 

majątkowej pozyskanej niezgodnie z prawem. Potwierdzenie przekazania kwoty 

120,00 zł (90,00 zł + 30,00 zł) należy przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. 

W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, zostanie wszczęte postępowanie 

z art. 39a ust. 5 ustawy. 

W okresie sprawozdawczym Partia pozyskała również do kasy środki 

finansowe w łącznej wysokości 6 212,00 zł. Środki te pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, w Banku 

BRE Bank S.A., nr rachunku 07 1140 1010 0000 5486 1800 2021. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2013 r. wyniósł 0,00 zł (zero). W 2013 r. na rachunek ten nie wpłynęły żadne środki 

finansowe i nie były dokonywane z niego żadne wydatki. 

Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 

2013 r. był zerowy. 

Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

finansowe Partii oraz z oświadczenia Partii z dnia 1 marca 2014 r., w okresie 

sprawozdawczym partia nie powołała pełnomocnika finansowego Funduszu 

Wyborczego, co stanowi naruszenie art. 35a ust. 1 ustawy. 

Unia Polityki Realnej w 2013 r. nie prowadziła także ewidencji księgowej 

zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne. Uchybienie 

to nie miało wpływu na badanie sprawozdania finansowego Partii, ponieważ 

na podstawie sprawozdania i dołączonych do niego dokumentów można było dokonać 
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oceny zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach 

politycznych. 

Stwierdzone uchybienia w gospodarce finansowej Partii, zgodnie z treścią 

art. 38a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych, nie stanowią przesłanki odrzucenia 

sprawozdania finansowego Partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


