
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Polskiej Partii  Narodowej
o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 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 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  sprawozdanie  Polskiej  Partii  Narodowej o  źródłach  pozyskania  środków 
finansowych  w  2006  r.  ze  wskazaniem  uchybienia,  polegającego  na  niezałączeniu 
do sprawozdania  dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra  Finansów  z  dnia  18  lutego  2003  r.  w  sprawie  sprawozdania  o  źródłach 
pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 269).

Uzasadnienie

Polska  Partia  Narodowa przedłożyła  Państwowej  Komisji  Wyborczej 
sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 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.

W sprawozdaniu partia wykazała, że w 2006 r. uzyskała przychody w kwocie 
3.759.20 zł pochodzące z wpłat składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 
w  jednym  roku  wysokości  najniższego  miesięcznego  wynagrodzenia  za  pracę 
pracowników na łączną kwotę 1.899,18 zł i z darowizn pieniężnych pochodzących od 
osób fizycznych w wysokości 1.860,00 zł. Ze sprawozdania partii wynika, że wpłaty te 
były dokonane na rachunek bankowy partii o nr 64 1240 1095 1111 0010 0167 0412 
prowadzony w banku PEKAO S.A  X 0/Warszawa.

Partia nie posiadała  w 2006 r. Funduszu Wyborczego oraz nie zarejestrowała 
Komitetu  Wyborczego  w  wyborach  do  organów  samorządu  terytorialnego, 



przeprowadzonych  w dniu  12  listopada  2006  r.  i  w związku   z  tym nie  poniosła 
żadnych wydatków.

Partia  nie  załączyła  do  sprawozdania   umowy  rachunku  bankowego  partii, 
historii tego rachunku za 2006 r. i nie uzupełniła brakujących dokumentów w terminie 
zakreślonym w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 12 czerwca 2007 r. 
(ZKF –413-26/07). Wymóg załączenia wskazanych dokumentów wynika z § 3 ust. 1 
pkt  1  i  2  rozporządzenia  Ministra  Finansów z  dnia  18  lutego  2003  r.  w  sprawie 
sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 269).

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem, 
postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms,  
Tadeusz Żyznowski
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