
UCHWAŁA NR 214/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 

z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniach  

21 października i 4 listopada 2018 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń 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 organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.  

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego przedłożył sprawozdanie finansowe 

Państwowej Komisji Wyborczej z zachowaniem terminu określonego w art. 142 § 1 

Kodeksu wyborczego. 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 oraz z 2018 r. poz. 1342). 

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierające jego opinię na temat sprawozdania 

finansowego Komitetu. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego tego Komitetu. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego 

dokumentów oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego 

sprawozdanie Komitetu, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego nie otworzył rachunku bankowego, 

wykazał w sprawozdaniu, że nie pozyskiwał ani nie wydatkował żadnych środków 

finansowych. We wszystkich pozycjach sprawozdania po stronie wpływów 

jak i wydatków, wykazano „0” lub „nie dotyczy”. 
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Jak wynika z oświadczenia Pełnomocnika Finansowego Komitetu dołączonego 

do złożonego sprawozdania, działania podejmowane przez Komitet nie wiązały się 

z ponoszeniem kosztów. 

W części II sprawozdania Informacje szczegółowe, pkt VII – wykaz pozostałych 

tytułów, niewymienionych w pkt II-IV i VI, wraz ze świadczeniami nieodpłatnymi, 

w tym świadczeniami określonymi w art. 132 § 5 oraz art. 133 Kodeksu wyborczego, 

Komitet wykazał, że przyjął korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym, mieszczące 

się w katalogu dozwolonych korzyści majątkowych, jakie może przyjmować komitet 

wyborczy, które zostały wycenione na kwotę 3,00 zł i wyszczególnione w sprawozdaniu. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu, zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 30 sierpnia 2018 r., tj. w terminie 

określonym w art. 102 § 1 Kodeksu Wyborczego. Jak wskazał w złożonym oświadczeniu 

pełnomocnik finansowy Komitetu, strona internetowa utworzona została przez członka 

Partii, która utworzył Komitet, w darmowej domenie należącej do Partii, zatem utworzenie 

jej nie wiązało się z żadnymi kosztami. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego dokumentów oraz 

sprawozdania biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Grzegorz Jędrejek, Krzysztof Strzelczyk 

 


