
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  22  czerwca  2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo „PIAST”  

o źródłach pozyskania środków finansowych 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 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 2008 r., wskazując 

na uchybienia polegające na naruszeniu art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych 

oraz niewprowadzeniu zastrzeŜenia do umowy rachunku bankowego Funduszu 

Wyborczego Partii, Ŝe wpłaty na jego rzecz mogą być dokonywane wyłącznie 

czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo „PIAST” (EwP 277) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 
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w 2008 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). 

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5, w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta, z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje.  

Partia Stronnictwo „PIAST” w sprawozdaniu za 2008 r., w części dotyczącej 

źródeł pozyskiwania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wykazała, iŜ 

w okresie sprawozdawczym pozyskała łączną kwotę 3.979,00 zł, z których kwotę 

3.883,00 zł zgromadzono na rachunku bankowym partii o nr 39 1050 1953 1000 0023 

2994 0148, prowadzonym w ING Bank Śląski Oddział w Lubinie, natomiast pozostałą 

kwotę 96,00 zł stanowiły składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w ciągu 

roku najniŜszego wynagrodzenia za pracę, pozostawione w kasie partii 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieŜącą działalnością (art. 26a 

ustawy). Środki zgromadzone na rachunku bankowym partii pochodziły ze składek 

członkowskich nieprzekraczających w ciągu roku najniŜszego wynagrodzenia za pracę 

– 1.268,00 zł, z darowizn wpłaconych przez osoby fizyczne, zgodnie z przepisami 

art. 25 ustawy o partiach politycznych – 2.595,00 zł oraz z działalności własnej, 

o której mowa w art. 27 ustawy, tj. z opłat za legitymacje partyjne – 20,00 zł.  

Partia w 2008 r. nie pozyskała Ŝadnych innych środków finansowych, jak teŜ 

nie były na jej rzecz świadczone darowizny niepienięŜne. 

Partia posiadała w 2008 r. rachunek oszczędnościowy o nr 33 1050 1953 1000 

0023 2994 0353 w ING Bank Śląski Oddział w Lublinie, na którym nie zanotowano 

jednak w okresie sprawozdawczym Ŝadnych obrotów. 
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Z dokumentów załączonych do sprawozdania wynika, Ŝe Stronnictwo „PIAST” 

otworzyło rachunek Funduszu Wyborczego o nr 52 1050 1953 1000 0023 2994 0205 

w ING Bank Śląski Oddział w Lublinie, w dniu 10 lipca 2008 r., a zatem po dniu 

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych 22 

czerwca 2008 r., w okręgu wyborczym nr 21, w związku z którymi Partia zawiadomiła 

Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora. Komitet 

Wyborczy Stronnictwa „PIAST” nie zgłosił jednak w tych wyborach kandydata. 

Sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Stronnictwa „PIAST”, w którym 

ujawniono zerowe przychody i wydatki zostało przez Państwową Komisję Wyborczą 

przyjęte ze wskazaniem uchybienia. 

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

Wyborczy w celu finansowania udziału w wyborach, a zgodnie z art. 110 ust. 4 pkt 1 

Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP, pozyskiwanie środków przez 

komitet dopuszczalne jest wyłącznie przed dniem wyborów. A zatem, w celu 

zgodnego z prawem finansowania udziału swojego Komitetu w wyborach, Partia 

Stronnictwo „PIAST” powinna była utworzyć Fundusz Wyborczy przed dniem tych 

wyborów. Nieutworzenie Funduszu Wyborczego przed dniem wyborów, w których 

Partia uczestniczyła stanowi zatem uchybienie przepisom ustawy, które nie powoduje 

jednak odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Jak wynika z części sprawozdania Stronnictwa „PIAST”, dotyczącej Funduszu 

Wyborczego, z dokumentów bankowych oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta, 

w okresie sprawozdawczym na rachunku Funduszu Wyborczego nie były dokonywane 

Ŝadne operacje finansowe. We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano zero.  

Analiza umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Partii, a takŜe 

opinia i raport biegłego rewidenta dowodzą, Ŝe w umowie otwarcia rachunku 

bankowego Funduszu Wyborczego Stronnictwa „PIAST” nie wprowadzono 

zastrzeŜenia, dotyczącego dopuszczalnych form wpłat dokonywanych na ten rachunek, 

co równieŜ stanowi uchybienie niepowodujące odrzucenia sprawozdania. 
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Po przeanalizowaniu sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych, dokumentów do niego załączonych oraz opinii i raportu biegłego 

rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 

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

 
 

 

 


