
  UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  16 lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Platforma Janusza Korwin-Mikke 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r. oraz o wydatkach 

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 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 partii Platforma Janusza Korwin-Mikke o źródłach pozyskania 
środków finansowych w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 
o  wydatkach  poniesionych  ze  środków  Funduszu  Wyborczego  w  2006  r.,  ze 
wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 35 ust. 1 ustawy o partiach 
politycznych. 

Uzasadnienie

Partia  Platforma  Janusza  Korwin-Mikke   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.

Partia   Platforma  Janusza  Korwin-Mikke  w  przedłożonym  sprawozdaniu 
finansowym  wykazała  wpłatę  środków  finansowych  w  wysokości  100,00  zł  na 



rachunek bankowy  partii o nr 48 1060 0076 0000 3200 0104 9478 prowadzony w 
banku  BPH S.A.

W  wyniku  analizy  załączonych  do  sprawozdania  wyciągów  bankowych  z 
bieżącego  rachunku  partii,  Państwowa   Komisja  Wyborcza  stwierdziła,  że  saldo 
początkowe rachunku bieżącego partii wynosiło 4.761,33 zł (WB za okres od 06/01/06 
do 02/02/06). Środki te nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu.

Dokumenty  finansowe  załączone  do  sprawozdania  wskazują,  że  środki 
zgromadzone na rachunku bieżącym, były wydatkowane na cele statutowe partii.     

Ze  sprawozdania  wynika,  że  partia  nie  pozyskiwała  w  2006  r.  środków 
finansowych do kasy i że nie były świadczone na rzecz partii darowizny o charakterze 
niepieniężnym.

Partia w 2006 r. posiadała rachunek Funduszu Wyborczego o nr 17 1050 1302 
1000 0022  9403 1154 prowadzony  przez ING Bank Śląski S.A. O/Jaworzno. 

W badanym sprawozdaniu  partia wykazała przychody Funduszu Wyborczego 
w wysokości  6.310,00 zł w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych w kwocie 
6.210,00 zł i wpłata w wysokości 100,00 zł  dokonana z rachunku bieżącego partii

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, że  stan środków pieniężnych na 
rachunku Funduszu Wyborczego na dzień 01 stycznia 2006 r.  wynosił  61,29 zł.  a 
wpływy  na  ten  rachunek  wynosiły  8.810,00  zł.  Na  przychody  partii  złożyły  się 
darowizny  pieniężne  pochodzące  od  osób  fizycznych  w  wysokości  6.310.,00  zł  i 
środki w wysokości 2.500,00 zł przelane z rachunku bieżącego partii.  Stan środków 
na rachunku Funduszu Wyborczego w 2006 r. wynosił  8.871,29 zł ( 8810,00 zł + 
61,29 zł)

Wpłaty  dokonane  na  rachunek  Funduszu  Wyborczego  przez  osoby  fizyczne 
mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby  a ich forma jest zgodna 
z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych

Partia  wykazała  w  sprawozdaniu  wydatki  z  Funduszu  Wyborczego  w 
wysokości 5.960,92 zł. Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, że  wydatki  z 
Funduszu  Wyborczego  wynosiły  8.378.05  zł.  Opłaty  bankowe  wyniosły  240,00  zł 
Wydatki związane z udziałem w ponowionych czynnościach wyborczych w wyborach 
do Senatu RP w okręgu Nr 27 w województwie śląskim,  przeprowadzonych w dniu 
22  stycznia  2006  r.   wyniosły  5.960,92  zł.  Partia  ze  środków   posiadanych  na 
Funduszu Wyborczym przekazała kwotę 2.408,13 zł na rzecz Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”. Saldo rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2006 r. 
wynosiło 253,24 zł
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Wydatkowanie  środków  z  Funduszu  Wyborczego  na  cele  nie  związane  z 
wyborami narusza art.  35 ust.  1 ustawy o partiach politycznych,   lecz nie stanowi 
przesłanki do odrzucenia sprawozdania.

Po  przeanalizowaniu  sprawozdania  o  źródłach  pozyskania  środków 
finansowych,  dokumentów  do  niego  załączonych  oraz  opinii  i  raportu  biegłego 
rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza 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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