
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo „Piast” 

o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 38a 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo „Piast” o źródłach pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania 

oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. 

z powodu naruszenia art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo „Piast” (EwP 277) przedłożyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Stronnictwo „Piast” wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 

przychody w wysokości 1 258,00 zł. Na rachunek bankowy nr 77 1090 2590 0000 

0001 2256 7908 otwarty w dniu 27 grudnia 2013 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. 

Partia pozyskała kwotę 658,00 zł pochodzącą ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników, wpłaconych, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych, przez obywateli polskich, mających stałe miejsce 

zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzedni rachunek Partii 

o nr 33 1050 1953 1000 0023 2994 0353 prowadzony w ING Bank Śląski S.A. 

Oddział w Lublinie został zamknięty w dniu 3 października 2012 r. 

Ponadto Partia wykazała przychód w wysokości 600,00 zł pochodzący 

z nieodpłatnie świadczonych na rzecz Partii usług. Jak wynika z wyjaśnień organu 

statutowego Partii, udzielonych na pytanie Państwowej Komisji Wyborczej zadane 

na podstawie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, 

usługa ta stanowiła użyczenie przez Przewodniczącego Partii jego domu w celu 

przeprowadzania w nim spotkań kierownictwa Partii. 

W pozostałych rubrykach sprawozdania została wykazana wartość „0”.  

W udzielonych wyjaśnieniach Partia stwierdziła także, iż nie ponosiła 

w 2013 r. kosztów związanych z korzystaniem ze swojej siedziby, gdyż 

wykorzystywała jedynie jej adres w celach korespondencyjnych. Korespondencję 

partyjną wysyłano korzystając zasadniczo z zapasów znaczków, papieru i kopert 

zgromadzonych w poprzednich latach. Dokupiono tylko niewielką część materiałów 

biurowych. 

Partia wyjaśniła także, że nie prowadziła w okresie sprawozdawczym 

swojej strony internetowej. Strona www.stronnictwo-piast.pl należała do Partii 

we wcześniejszych latach, natomiast w okresie sprawozdawczym domena należała 

do nieznanego Partii użytkownika i zawierała treści niezgodne z programem Partii.  
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Z kolejnych wyjaśnień Partii (z dnia 13 sierpnia 2013 r.) oraz z załączonej 

do nich faktury Vat FV00120/N0801/08265600/G/12/13, potwierdzonych 

wyjaśnieniami Partii (z dnia 8 września 2014 r.), w zestawieniu z historią bieżącego 

rachunku bankowego Partii, wynika jednak, że wydatki Partii na zakup znaczków 

pocztowych, kopert i papieru kserograficznego, w łącznej kwocie 122,00 zł, zostały 

sfinansowane gotówką w dniu 30 grudnia 2013 r. przez Zdzisława Podkańskiego 

z jego prywatnych środków. Następnie, w dniu 5 lutego 2014 r., środki w tej kwocie 

zostały wypłacone gotówką z rachunku bankowego Partii i zwrócone Zdzisławowi 

Podkańskiemu. 

Dokonywanie zakupów i regulowanie przez osoby fizyczne z własnych 

środków zobowiązań partii narusza art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych, 

zgodnie z którym partia może zaciągać jedynie kredyty bankowe. Sąd Najwyższy, 

rozpatrując skargi na odrzucenie sprawozdań finansowych partii politycznych, 

zakwalifikował jednoznacznie opisane wyżej operacje finansowe, jako niedozwolone 

„swoiste kredytowanie przez osoby fizyczne” (postanowienia Sądu Najwyższego 

z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt III SW 47/09 oraz z dnia 18 listopada 2010 r., 

sygn. akt III SW 390/10 i III SW 391/10). 

Naruszenie art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych stanowi przesłankę 

do odrzucenia sprawozdania, na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków pozyskanych z naruszeniem art. 24 ust. 7 ustawy do ogólnej 

kwoty przychodów partii politycznej, ani też tego czy naruszenie wskazanych 

przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości przepisów 

ustawy o partiach politycznych. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki gromadzone były na rachunku nr 75 1240 2500 1111 0010 3564 1550 

prowadzonym w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie. Jak wynika z wyciągów 

bankowych tego rachunku oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego 

tę część sprawozdania finansowego, stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego 

zarówno w dniu 1 stycznia 2013 r. jak i 31 grudnia 2013 r. wyniósł 553,43 zł. 
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W okresie sprawozdawczym Partia nie pozyskiwała przychodów na Fundusz 

Wyborczy, jak i nie ponosiła wydatków z tego rachunku. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych przez Partię, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Stronnictwo „Piast” 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


