
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Związek Słowiański 

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 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie partii politycznej Związek Słowiański o źródłach pozyskania 

środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2013 r. ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 36a 

ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz.U. Nr 33, poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Związek Słowiański (EwP 253) 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 w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. 

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. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Związek Słowiański wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 

przychody w łącznej wysokości 300,00 zł, które były gromadzone na należącym 

do Partii rachunku bankowym w banku PKO BP S.A. nr rachunku 32 1020 1097 0000 

7602 0204 7082. Dane dotyczące nazwy i siedziby banku, w którym prowadzony 

jest ten rachunek oraz numer tego rachunku nie zostały wymienione przez Partię 

w pkt. I sprawozdania finansowego. 

Partia wykazała poza tym, że jej przychody w 2013 r. pochodziły jedynie 

z darowizn wpłaconych zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych 

przez obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej 

osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

Z badanej dokumentacji finansowej Partii oraz złożonych przez Partię 

wyjaśnień wynika jednak, że faktyczne przychody partii politycznej Związek 

Słowiański w okresie sprawozdawczym wyniosły 401,00 zł. Środki w kwocie 

300,00 zł pochodziły z darowizn pozyskanych zgodnie z regulacjami art. 25 ust. 1 

i ust. 4 ustawy o partiach politycznych i były gromadzone na rachunku bankowym 

Partii. 

Ponadto Partia pozyskała w 2013 r. przychody w kwocie 101,00 zł 

stanowiące wartość niepieniężną, w postaci świadczonych nieodpłatnie na rzecz Partii 

usług. Kwotę 100,00 zł stanowiła wartość prowadzenia strony internetowej Partii 

przez jej członka, natomiast kwotę 1,00 zł — wartość użyczenia Partii lokalu przez jej 

członka w celach korespondencyjnych oraz w celu przechowywania dokumentacji 

Partii. Partia nie ponosiła wydatków związanych z organizowaniem spotkań organów 

statutowych Partii jak również z wysyłaniem korespondencji. Nie powielano również 

w okresie sprawozdawczym żadnych materiałów. Partia nie pozyskiwała przychodów 

do swojej kasy. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy w banku 

PKO BP S.A., nr rachunku 03 1020 1097 0000 7102 0205 0565. Dane dotyczące 

nazwy i siedziby Banku prowadzącego ten rachunek oraz numer tego rachunku 

nie zostały wymienione przez partię w pkt. A części sprawozdania finansowego 

dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego. Ponadto w tej części 

sprawozdania, w pozycji „przychody/wpływy” nie została wpisana kwota 190,00 zł 

pozyskana na Fundusz Wyborczy Partii w 2013 r.  
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Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2013 r. był ujemny i wynosił -48,51 zł. 

W okresie sprawozdawczym, jak wynika z załączonych do sprawozdania 

dokumentów oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego tę część 

sprawozdania, przychody Funduszu Wyborczego wyniosły 190,00 zł. Pochodziły 

z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonanych w wysokości zgodnej z limitem określonym 

w art. 36a ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Kwota 120,00 zł wpłacona została 

w formie zgodnej z określoną w art. 36a ust. 3 tejże ustawy, natomiast kwota 70,00 zł 

wpłacona została w formie gotówkowej przez Pana Włodzimierza Rynkowskiego, 

tj. niezgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych. Środki te nie zostały 

przez Partię zwrócone darczyńcy, a w całości wykorzystane na pokrycie kosztów 

bankowych. Stanowi to uchybienie niepowodujące odrzucenia sprawozdania 

finansowego Partii. Zgodnie jednak z art. 39a ust. 1 ustawy o partiach politycznych 

korzyści majątkowe przekazane Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem art. 36a 

podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została 

przyjęta, zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość (art. 39a ust. 3 

tejże ustawy). Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszej 

uchwały, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści majątkowej uzyskanej w sposób 

sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego, właściwego dla jej siedziby. 

Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia przedstawia Państwowej 

Komisji Wyborczej (art. 39a ust. 4). W przypadku odmowy dobrowolnego wydania 

korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa, we wskazanym terminie 60 dni, 

Minister Finansów, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, występuje do Sądu 

Okręgowego w Warszawie o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej. 

Wydatki Funduszu Wyborczego Partii w 2013 r. wyniosły 307,67 zł i były 

związane z ponoszeniem opłat bankowych za prowadzenie rachunku Funduszu 

Wyborczego. Nie zostały one wykazane w części B (wydatki koszty) sprawozdania 

dotyczącego wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego Partii. 

W dniu 31 grudnia 2013 r. stan konta Funduszu Wyborczego pozostawał 

ujemny i wynosił -166,18 zł. 

Złożenie sprawozdania ze wskazanymi wyżej brakami narusza ustawowy 

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

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. 
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Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

finansowe Partii, w 2013 r. nie prowadziła ona ewidencji księgowej wbrew wymogom 

ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad 

prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne. Uchybienie to nie miało wpływu 

na badanie sprawozdania finansowego Partii, ponieważ na podstawie sprawozdania 

i dołączonych do niego dokumentów można było dokonać ustalenia stanu 

faktycznego. 

Na podstawie art. 38a ustawy o partiach politycznych stwierdzone 

uchybienia nie stanowią przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Związku 

Słowiańskiego. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

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

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 
 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Stanisław Zabłocki 

 


