
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Ruch Patriotyczny 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 Ruch Patriotyczny 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 Ruch Patriotyczny (EwP 232) 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). 

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: 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Ruch Patriotyczny 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym do swoich przychodów zaliczyła jedynie 

kwotę 100,00 zł pozyskaną do kasy Partii z tytułu składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników. Innych środków finansowych ani wartości niepieniężnych nie 

pozyskała; we wszystkich pozostałych pozycjach sprawozdania wykazano zero. 

Z nadesłanych w trakcie badania wyjaśnień wynika, że Partia nie ponosiła 

kosztów związanych z korzystaniem z lokalu, w którym mieści się jej siedziba, ani 

nie korzystała z niego nieodpłatnie. Ponadto Partia wyjaśniła, że nie ponosiła kosztów 

związanych z odbywaniem zebrań organizacyjnych, w tym m.in. związanych 

z kosztami wynajmu pomieszczeń, korespondencji, czy też powielania materiałów, 

nie przyjmowała również innych świadczeń niepieniężnych.  

Do sprawozdania Partia załączyła zaświadczenie banku Bank Zachodni 

WBK S.A. 65 Oddział w Warszawie, w którym bank potwierdził, iż rachunki 

prowadzone dla partii politycznej Ruch Patriotyczny o nr: 59 1500 1126 1211 2008 

3893 0000 (rachunek bieżący), 52 1500 1126 1211 2008 3907 0000 (rachunek 

Funduszu Wyborczego), 29 1500 1126 2211 2034 1192 0000 (rachunek lokat 

terminowych), zostały zamknięte w dniu 21.06.2013 r.  

Według informacji uzupełniającej wyjaśnienia Partii, w dniu zamknięcia 

rachunków bieżącego oraz lokat terminowych nie pozostawały na nich żadne środki 

finansowe, natomiast z rachunku Funduszu Wyborczego pozostająca na nim kwota 

511,65 zł w dniu 21.06.2013 r. została przelewem przekazana na konto instytucji 

charytatywnej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, co potwierdził również biegły 

rewident w opinii i raporcie. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Ruch Patriotyczny posiadała 

w banku Bank Zachodni WBK S.A. 65 Oddział w Warszawie (wcześniej Kredyt 

Bank) wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Wyborczego o nr 52 1500 1126 

1211 2008 3907 0000. 

Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2013 r. 

wynosił 586,64 zł. 



— 3 — 

W okresie sprawozdawczym Partia uzyskała na rachunek Funduszu 

Wyborczego wpływy w wysokości 0,01 zł, które pochodziły z odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym. 

W sprawozdaniu Partia wykazała wydatki z Funduszu Wyborczego w 

kwocie 75,00 zł, które związane były z opłatami za prowadzenie rachunku 

bankowego. 

Stan środków rachunku Funduszu Wyborczego na dzień zamknięcia tj. 

21.06.2013 r. wynosił 0,00 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i 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, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


