
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 lipca 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo Narodowe 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 Stronnictwo Narodowe 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Narodowe (EwP 203) 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 Stronnictwo Narodowe wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

nie pozyskała środków finansowych ani wartości niepieniężnych; we wszystkich 

pozycjach sprawozdania wykazano zero. 
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Z wyjaśnień udzielonych przez Partię wynika, że nie ponosiła ona kosztów 

związanych z utrzymaniem lokalu, w którym mieści się jej siedziba. Partia 

nie ponosiła także kosztów wynajmu pomieszczeń, korespondencji, ani innych działań 

organizacyjnych. 

Partia nie posiadała w okresie sprawozdawczym rachunku bankowego. 

Partia nie posiadała w 2013 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w odbywających się w tym roku wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego i dokumentów do niego załączonych oraz wyjaśnień 

udzielonych przez Partię, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 
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