
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  22  czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Platforma Janusza Korwin-Mikke 

o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w 2008 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, 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 sprawozdanie partii politycznej 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 2008 r., wskazując na uchybienie polegające na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

w 2008 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). 

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

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 
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Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje.  

W złoŜonym przez Platformę Janusza Korwin-Mikke sprawozdaniu o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2008 r. wykazane zostały kwoty, których nie 

potwierdzały załączone do sprawozdania dokumenty. ZłoŜenie sprawozdania 

sporządzonego w sposób niezgodny ze stanem faktycznym narusza ustawowy 

obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania finansowego. 

Partia Platforma Janusza Korwin Mikke w sprawozdaniu za 2008 r., w części 

dotyczącej źródeł pozyskiwania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) 

wykazała, iŜ w okresie sprawozdawczym nie pozyskała Ŝadnych środków 

finansowych. We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano zero. 

Jak wynika jednak z historii rachunku bankowego partii nr 48 1060 0076 0000 

3200 0104 9478 w 2008 r. Partia pozyskała 0,03 zł odsetek bankowych. 

Saldo rachunku w dniu 31 grudnia 2008 r. wynosiło 362,77 zł. 

W 2008 r. Partia nie pozyskała innych środków finansowych, a takŜe nie były 

na jej rzecz świadczone darowizny niepienięŜne. 

Na rachunek Funduszu Wyborczego o nr 17 1050 1302 1000 0022 9403 1154, 

prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Jaworzno, Partia pozyskała w 2008 r. 

środki finansowe w kwocie 23,00 zł, pochodzące z wpłaty dokonanej przez osobę 

fizyczną, tj. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, przelewem, tj. w formie określonej 

przez art. 36 ust. 3 ustawy. 

Saldo tego rachunku na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosiło 25,24 zł. Jak wynika 

dokumentów bankowych i co potwierdza w opinii i raporcie biegły rewident, rachunek 

Funduszu Wyborczego Partii zamknięty został w dniu 28 lutego 2008 r.  

Stan rachunku Funduszu Wyborczego w dniu jego zamknięcia wynosił 0,00 zł. 

W sprawozdaniu dotyczącym Funduszu Wyborczego Partia nie wykazała 

Ŝadnych wydatków. Jak wynika jednak z dokumentów bankowych Partia wydatkowała 
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w 2008 r. z Funduszu Wyborczego środki w kwocie 48,00 zł na pokrycie kosztów 

bankowych. 

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 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 

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

 
 


