
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 sierpnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Lepsza Polska o źródłach pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania 

oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 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 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Lepsza Polska o źródłach 

pozyskania środków finansowych w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2013 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Lepsza Polska (EwP 302) 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 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). 
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Do sprawozdania dołączono raport i opinię biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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 polityczna Lepsza Polska wykazała, 

iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki pieniężne w łącznej kwocie 265,00 zł, 

które pochodziły z darowizny od osoby fizycznej. Środki te gromadzone były 

na bieżącym rachunku bankowym partii nr 95 1090 1043 0000 0001 1569 5115, 

prowadzonym w Banku Zachodnim WBK S.A. 

Wpłata dokonana na rachunek Partii przez osobę fizyczną mieści się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 

o partiach politycznych, a jej forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych 

ani wartości niepieniężnych z innych źródeł; w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazano zero. 

Jak wynika z oświadczenia Prezesa Zarządu Krajowego Partii lokal będący 

siedzibą Partii służył jedynie za adres korespondencyjny i tym samym nie zostały 

poniesione żadne koszta związane z jego użytkowaniem. W okresie sprawozdawczym 

nie były ponoszone koszta związane z odbywaniem zebrań organów statutowych oraz 

jednostek organizacyjnych Partii. Nie były ponoszone także koszta związane 

z prowadzeniem korespondencji oraz powielaniem materiałów. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Lepsza Polska posiadała 

w Banku PEKAO S.A. w Warszawie wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu 

Wyborczego o nr 17 1240 6074 1111 0010 3507 0448. Stan środków na rachunku 

Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2013 r. wynosił 123,60 zł. W okresie 

sprawozdawczym z Funduszu Wyborczego została wydatkowana kwota 30,00 zł 

na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego rachunku.  
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Stan środków Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2013 r. wynosił 

93,60 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych oraz opinii i 

raportu biegłego rewidenta, 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, Maria Grzelka, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


