
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Związek Słowiański o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38a 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155, poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie 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 2015 r. 

z powodu naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Związek Słowiański (EwP 253) przedłożyła 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 2015 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). 

Do sprawozdania dołączono raport i opinię biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Związek Słowiański 

wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej wysokości 

880,00 zł, pochodzące ze: 

 składek członkowskich, wpłaconych na rachunek bankowy Partii: 185,00 zł, 

 darowizn pieniężnych, wpłaconych na rachunek bankowy Partii: 645,00 zł. 

Środki pieniężne były gromadzone na rachunku bankowym o numerze 

32 1020 1097 0000 7602 0204 7082, prowadzonym w banku PKO BP S.A. 

Środki pieniężne pochodziły od obywateli polskich mających miejsce stałego 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty dokonane na rachunek 

bankowy Partii mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby 

określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna 

z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy. 

Ponadto w udzielonej przez partię odpowiedzi z dnia 19 sierpnia 2016 r., 

ustalono że Partia pozyskała wartości niepieniężne wycenione na kwotę 1,00 zł, 

opisane jako usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz Partii – korzystanie z lokalu. 

Z historii rachunku bankowego partii wynika, iż w dniu 8 maja 2015 r. 

na rachunek bieżący partii wpłynęła kwota w wysokości 50,00 zł tytułem opłaty 

pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Kazimierza Jankowskiego za odpłatne 

korzystanie z domeny internetowej. Saldo rachunku bankowego po tej transakcji 

wynosiło -158,39 zł. Kwota w wysokości 50,00 zł została zwrócona na rachunek 

bankowy pełnomocnika finansowego Komitetu w dniu 29 grudnia 2015 r. jako 

nienależna. Zgodnie z dołączonymi do sprawozdania finansowego Partii 

wyjaśnieniami jej skarbnika, a zarazem pełnomocnika finansowego Komitetu, Partia 

korzystała nieodpłatnie z domeny internetowej w związku z czym nieuzasadnione było 

pobieranie jakichkolwiek opłat od Komitetu z tego tytułu. Z historii rachunku 

bankowego Partii wynika, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. saldo rachunku bankowego 

wyniosło -167,54 zł, co oznacza, że wpłacone w dniu 8 maja 2015 r. środki zostały 

wykorzystane. 

Wykorzystanie przez Partię wpłaconych na rachunek bankowy środków, 

których równowartość została następnie zwrócona, narusza art. 24 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych, zgodnie z którym partia może pozyskiwać środki jedynie 
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z wpłat od osób fizycznych. Sąd Najwyższy, rozpatrując skargi na odrzucenie 

sprawozdań finansowych partii politycznych, zakwalifikował jednoznacznie 

analogiczne operacje finansowe, jako niedozwolone „swoiste kredytowanie 

przez osoby fizyczne” (postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2009 r., 

sygn. akt III SW 47/09, z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt III SW 390/10 i III SW 

391/10 oraz z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt III SW 1/15). 

Naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy o partiach politycznych stanowi przesłankę 

do odrzucenia sprawozdania, na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 4 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków pozyskanych z naruszeniem art. 24 ust. 1 ustawy do ogólnej 

kwoty przychodów partii politycznej, ani też tego czy naruszenie wskazanych 

przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości przepisów 

ustawy o partiach politycznych. 

Partia posiadała w 2015 r. Fundusz Wyborczy; dla gromadzenia jego 

środków otwarto rachunek bankowy nr 03 1020 1097 0000 7102 0205 0565, 

prowadzony w banku PKO BP S.A. Stan środków Funduszu Wyborczego w dniu 

1 stycznia 2015 r. wynosił -36,95 zł. 

W sprawozdaniu wykazano, że w okresie sprawozdawczym Partia pozyskała 

na Fundusz Wyborczy środki w łącznej kwocie 585,00 zł, które pochodziły z: 

 wpłat od osób fizycznych: 305,00 zł; 

 wpłat własnych Partii: 280,00 zł. 

Środki pieniężne pozyskane na Fundusz Wyborczy pochodziły od obywateli 

polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego mieszczą się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby określonym w art. 36a ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy. 

Partia poniosła z Funduszu Wyborczego wydatki w łącznej kwocie 600,35 zł, 

na którą złożyły się: 

 wydatki związane z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 146,31 zł; 

 koszty obsługi rachunku bankowego: 454,04 zł. 
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Potwierdzają to dokumenty dołączone do sprawozdania oraz opinia i raport 

biegłego rewidenta. Stan środków Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2015 r. 

wynosił -52,30 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Związek Słowiański 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


