
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  29  czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Związek Słowiański 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 oraz 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 politycznej Związek Słowiański o źródłach pozyskania 
środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 
Wyborczego w 2008 r., ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 35 
ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia Związek Słowiański (EwP 253) 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 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). 

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5, w związku 
z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania.  

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonego sprawozdania, 
opinii i raportu biegłego rewidenta, załączonych do sprawozdania dokumentów 
oraz udzielonych przez partię wyjaśnień stwierdziła, co następuje. 
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Związek Słowiański wykazał w sprawozdaniu przychody w wysokości 55,00 zł 
(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego), pochodzące w całości z darowizny 
dokonanej przez osobę fizyczną na rachunek bankowy partii o nr 42 1090 1870 0000 
0001 0592 8111, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A 8 Oddział 
w Warszawie. 

Z dokumentów załączonych do sprawozdania wynika, Ŝe partia pozyskała takŜe 
wartość niepienięŜną w postaci uŜyczenia jej części mieszkania przez osobę fizyczną. 

UŜyczenie to powinno być wycenione i jako wartość niepienięŜna powinno być 
– zgodnie ze wzorem sprawozdania - ujęte w części I (przychody/wpływy) i w części 
IV sprawozdania. 

ZłoŜenie sprawozdania sporządzonego w sposób niezgodny z załączonymi do 
niego dokumentami, narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony 
w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, co stanowi uchybienie. 

Partia posiadała w 2008 r. Fundusz Wyborczy, którego środki były gromadzone 
na rachunku bankowym o nr 46 1090 1870 0000 0001 0593 8224.  

Saldo rachunku Funduszu Wyborczego na dzień 1.01.2008 r. wynosiło 32,03 zł. 
W bankowej umowie rachunku Funduszu nie było zastrzeŜenia, Ŝe wpłaty na ten 
rachunek mogą być dokonywane tylko w sposób określony w art. 36a ust. 3 ustawy 
o partiach politycznych, co narusza art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych 
i stanowi uchybienie (uzupełnienia tego zapisu dokonano dnia 29 stycznia 2009 r.). 

Ze sprawozdania Związku Słowiańskiego i opinii i raportu biegłego rewidenta 
wynika, Ŝe przychody Funduszu Wyborczego wyniosły 50,00 zł i pochodziły 
z darowizny dokonanej przelewem przez osobę fizyczną a więc w formie zgodnej 
z ustawą. Partia wykazała w sprawozdaniu wydatki z Funduszu Wyborczego w kwocie 
20,00 zł. Zapis w historii rachunku Funduszu Wyborczego wskazuje na to, Ŝe był 
to przelew środków w dniu 3.11.2008 r. na rachunek Komitetu Wyborczego, 
uczestniczącego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2007 r., 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego rachunku. 
Przekazanie środków finansowych na rachunek Komitetu Wyborczego, który po 
podjęciu przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały w dniu 7 kwietnia 2008 r., 
przyjmującej sprawozdanie wyborcze, rozwiązał się z mocy prawa na podstawie 
art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 46, 
poz. 499, z późn. zm.), narusza art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, co 
stanowi uchybienie. Komitet Wyborczy powinien był zlikwidować swój rachunek po 
złoŜeniu Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego. 

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, Ŝe ze środków Funduszu 
Wyborczego partii wydatkowano ponadto następujące kwoty: na opłaty za 
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prowadzenie rachunku Funduszu - 82,50 zł, opłaty za przelew i wyciąg bankowy - 
10,00 zł i odsetki od salda debetowego - 0,93 zł. 

Saldo rachunku Funduszu Wyborczego na dzień 31.12.2008 r. było ujemne 
i wyniosło – 31,40 zł . 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, Ŝe naruszenie przez partię przepisów 
art. 35 ust. 1, art. 38 ust 1 i art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych nie stanowi 
przesłanki do odrzucenia sprawozdania na podstawie art. 38a powołanej ustawy i po 
ustaleniu powyŜszego, 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 Kisielewicz, Andrzej Mączyński 

 

 


