
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 7 maja 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 

oraz Nr 217, poz. 1281) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych 

z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 102 § 1 Kodeksu 

wyborczego. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 4 stycznia 2012 r., tj. z zachowaniem 

terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. Do sprawozdania dołączono 

raport i opinię biegłego rewidenta wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, określonym w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego 

komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198 poz. 1173).  
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Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. 

W wyniku badania sprawozdania i dołączonych do niego dokumentów oraz 

po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego zarejestrował kandydata 

na senatora, jednak nie prowadził kampanii wyborczej na jego rzecz i nie pozyskiwał 

środków. W pozycji przychodów w sprawozdaniu wykazano wartość zerową. 

Komitet wykazał wydatki w wysokości 75,16 zł, które były związane 

wyłącznie z opłatami za prowadzenie rachunku bankowego. W sprawozdaniu 

wykazano tę kwotę jako niespłacone zobowiązanie wobec banku i powinny być one 

uregulowane zgodnie z art. 130 Kodeksu wyborczego. 

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, wydatki Komitetu zostały 

przeznaczone na cele związane z wyborami. 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego zawarł umowę na prowadzenie 

rachunku bankowego nr 94 1020 1097 0000 7102 0220 8007 z PKO Bank Polski SA 

Odział 9 w Warszawie. Do umowy rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenie 

o dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przewidziane 

dla komitetów wyborczych powoływanych przez wyborców a nie przez partie 

polityczne. Jako źródło pozyskiwania środków wpisano osoby fizyczne posiadające 

polskie obywatelstwo zamiast funduszu wyborczego partii Zwi ązek Słowiański. 

Uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania.  

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego zawiadomił 

Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 

26 sierpnia 2011 r. tj., po upływie terminu ustawowego. Zgodnie z art. 102 § 1 

Kodeksu wyborczego, zawiadomienie o utworzeniu strony internetowej powinno być 

złożone w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 

wyborczego, termin ten upłynął 16 sierpnia 2011r. Uchybienie to nie stanowi 

przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

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

 
 


