
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  22 czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Wspólnota Narodowa 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2008 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 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, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie partii politycznej Polska Wspólnota Narodowa 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i 

warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48) przedłoŜyła 

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 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 załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.  

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje: 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych (z wyłączeniem 

Funduszu Wyborczego) partia Polska Wspólnota Narodowa wykazała, iŜ w okresie 

sprawozdawczym uzyskała przychody w kwocie 3.704,92 zł pochodzące w całości 

z darowizn wpłaconych przez osoby fizyczne w wysokości i formie zgodnej 

z przepisami ustawy na rachunek partii o nr 77 1020 1013 0000 0802 0118 8408 

prowadzonym w PKO BP SA X O/Warszawa.  

Ze sprawozdania wynika, Ŝe partia nie pozyskiwała w 2008 r. środków 

finansowych z innych źródeł, nie pozyskiwała darowizn niepienięŜnych i nie osiągała 

dochodów z działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach 

politycznych.  

Partia Polska Wspólnota Narodowa posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki gromadzone były na rachunku o nr  82 1020 1013 0000 0602 0118 8416, 

prowadzonym w PKO BP SA X O/Warszawa.  

Partia wykazała, Ŝe przychody Funduszu wyborczego wyniosły 214,35 

i w całości pochodziły z wpłat własnych partii dokonanych przelewem z bieŜącego 

rachunku bankowego o nr 77 1020 1013 0000 0802 0118 8408.  

Z analizy historii tego rachunku wynika jednak, Ŝe faktyczne wpłaty własne 

partii z jej rachunku bieŜącego wyniosły 167,99 zł a nie 214,35 zł. Partia omyłkowo 

zaliczyła do przychodów zwroty anulowanych przez bank opłat bankowych na ogólną 

kwotę 46,36 zł . 

Wydatki wyniosły 206,81 zł i były w całości przeznaczone na pokrycie opłat 

związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Stan środków na rachunku 

bankowym Funduszu Wyborczego na początku roku wynosił (-11,04 zł), na końcu 

roku zaś  (-3,50 zł). 



Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyŜszego 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: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Kisielewicz,Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 

 

  

 


