
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 11 sierpnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Organizacja Narodu Polskiego – Liga 

Polska 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 Organizacja Narodu 

Polskiego – Liga Polska o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP 213) 

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 

polityczna Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym pozyskała przychody w wysokości 3 120,00 zł. Na rachunku 

bankowym o nr 83 1440 1387 0000 0000 0928 8147 – prowadzonym w Nordea Bank 

Polska S.A Partia zgromadziła kwotę 2 920,00 zł, pochodzącą z nadwyżki środków 

przekazanych z kasy Partii na rachunek bankowy (2 800,00 zł) oraz z jednej wpłaty 

osoby fizycznej z tytułu składki członkowskiej (120,00 zł). 
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W sprawozdaniu Partia wykazała również, że do kasy przyjęła środki 

pieniężne na ogólną kwotę 3 000,00 zł, która pochodziła z wpłat od osób fizycznych 

z tytułu składek członkowskich. Jak stwierdzono wyżej, z kwoty 3 000,00 zł 

zgromadzonej w kasie Partii, kwota w wysokości 2.800,00 zł została odprowadzona 

na rachunek bieżący Partii jako nadwyżka środków pochodząca z kasy Partii. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych ani 

wartości niepieniężnych z innych źródeł, w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wpisano zero. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

i nie uczestniczyła w przeprowadzonych w 2013 r. wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii oraz dokumentów do niego załączonych, 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


