
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii Zieloni 2004 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. 

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 Zieloni 2004 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., ze wskazaniem uchybienia 

polegającego na naruszeniu art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Zieloni 2004 (EwP 182) przedłoŜyła Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie 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. z zachowaniem terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Do sprawozdania załączono opinię 

i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Sprawozdanie finansowe 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 

art.38a ust.1 ustawy o partiach politycznych nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta, stwierdziła co następuje. 

Partia Zieloni 2004 w okresie sprawozdawczym pozyskała środki finansowe w 

łącznej kwocie 59.190,11 zł. Środki te były gromadzone na rachunku bankowym partii o 

numerze 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922, prowadzonym przez PKO BP S.A. w 

Warszawie. Wpływy powyŜsze pochodziły z wpłat od osób fizycznych z tytułu składek 

członkowskich (7.843,99 zł), darowizn (47.966,38 zł), prowadzonej przez partię 

działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych (438,00 zł) 

oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (0,74 zł). Środki 

gromadzone przez partię na rachunku bankowym pochodziły z wpłat od podmiotów, 

wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, nie przekroczyły limitu, o 

którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy i zostały wpłacone w formie zgodnej z treścią art. 

25 ust. 5 ustawy. 

W kasie partii zgromadzone zostały środki w kwocie 2.550,00 zł, (w tym 

ze składek członkowskich w kocie nieprzekraczającej w jednym roku najniŜszego 

miesięcznego wynagrodzenia – 250,00 zł, oraz z prowadzonej przez partię działalności 

własnej – 2.300,00 zł). Środki powyŜsze zostały w całości przekazane, zgodnie z art. 24 

ust. 8 ustawy o partiach politycznych, na rachunek bankowy partii. 

W części IV sprawozdania jako pozostałe źródła przychodów partii na rachunku 

bieŜącym wykazano kwotę 391,00 zł, pochodzącą z nadwyŜki środków finansowych 

Komitetu Wyborczego Partii Zieloni 2004, utworzonego w 2006 r. w wyborach 

samorządowych. Środki powyŜsze zostały przez partię przyjęte i zuŜyte na finansowanie 

bieŜących wydatków.  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy partia polityczna tworzy stały Fundusz Wyborczy 

w celu finansowania udziału partii w kampaniach wyborczych. NadwyŜki środków 

finansowych komitetów wyborczych utworzonych przez partię, powinny być 

przekazywane na rachunek Funduszu Wyborczego tej partii. Przekazanie takiej nadwyŜki 

na rachunek bieŜący partii i wydatkowanie tych środków z rachunku bieŜącego stanowi 

uchybienie w gospodarce finansowej partii. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu 

Wyborczego o nr 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873 prowadzony przez PKO BP S.A. 

w Warszawie. Saldo rachunku Funduszu w dniu 1 stycznia 2008 r. było ujemne a debet 

wynosił 7,50 zł. W 2008 r. na rachunku Funduszu zgromadzono środki w łącznej kwocie 

651,40 zł, w tym 650,00 zł z wpłat własnych partii oraz 1,40 zł ze zwrotu środków 
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niewykorzystanych przez komitet wyborczy Partii, uczestniczący w wyborach 

przeprowadzonych w 2008 r. 

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 489,07 zł i zostały przeznaczone na 

finansowanie opłat związanych z prowadzeniem rachunku. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 

2008 r. wynosił 162,33 zł.  

Stwierdzone uchybienie w gospodarce finansowej partii, zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 nie 

stanowi przesłanki odrzucenia sprawozdania finansowego.  

Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem partii 

politycznej Zieloni 2004, dokumentami do niego załączonymi, opinią i raportem biegłego 

rewidenta, postanowiła, jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.  

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak,  
Stanisław Kosmal 

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

 


