
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Emerytów Rencistów 
Rzeczypospolitej Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych 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 Partia Emerytów Rencistów 
Rzeczypospolitej Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej 
(EwP 325) 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 
Emerytów  Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, iż w okresie 
sprawozdawczym nie pozyskiwała żadnych środków finansowych. Nie otrzymywała 
również darowizn o charakterze niepieniężnym. We wszystkich pozycjach 
sprawozdania została wykazana wartość „0”. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku 
z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zwróciła się do organu statutowego 
Partii o udzielenie wyjaśnień dotyczących zasad, na jakich Partia korzystała w okresie 
sprawozdawczym z lokalu będącego jej siedzibą, a także o wskazanie, czy w 2013 r. 
odbywały się zebrania jej jednostek organizacyjnych i organów, czy generowały 
one koszty oraz czy Partia prowadziła w 2013 r. działalność polegającą 
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np. na prowadzeniu korespondencji, kontaktach telefonicznych, powielaniu 
materiałów, itp. 

W odpowiedzi Partia wyjaśniła, że lokal będący jej siedzibą jest własnością 
jednego z członków Partii i służy wyłącznie jako punkt kontaktowy. Partia 
nie prowadzi w nim żadnej działalności. Partia poinformowała także, że 
jej członkowie "spotykali się w 2013 r. lokalnie i spotkania te nie generowały 
kosztów." Partia w okresie sprawozdawczym nie prowadziła również korespondencji, 
nie powielała materiałów, itp. 

Partia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadała 
w 2013 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła w odbywających się w tym roku 
wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 
sprawozdania finansowego Partii 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: Maria Grzelka, Janusz Niemcewicz, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


