
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Socjaldemokracji Polskiej 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków 

Funduszu Wyborczego w 2006 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 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  sprawozdanie  Socjaldemokracji  Polskiej  o  źródłach  pozyskania  środków 

finansowych,  w  tym  o  kredytach  bankowych  i  warunkach  ich  uzyskania  oraz 

o wydatkach  poniesionych  ze  środków  Funduszu  Wyborczego  w  2006  r. 

ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art.  36a ust. 1 i  ust.  3 ustawy 

o partiach politycznych.

Uzasadnienie

Socjaldemokracja  Polska  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 2006 r.  w terminie  określonym w art.  38  ust.  1  ustawy 
o partiach politycznych.

Sprawozdanie  finansowe  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  załączono  opinię  i  raport  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, 
opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień i korekty sprawozdania złożonych 
przez partię stwierdziła, co następuje.

W  2006  r.  Socjaldemokracja  Polska  pozyskała  środki  w  kwocie 
3.977.007,70 zł.  Na  rachunkach  bankowych  prowadzonych  przez  Bank  BPH  S.A. 
partia zgromadziła przychody w kwocie 3.921.747,37 zł. Składają się na nią wpłaty od 
osób  fizycznych  w  kwocie  157.993,78  zł,  dokonywane  bezpośrednio  na  rachunki 
bankowe  partii  (wykazane  w  sprawozdaniu  jako  składki  członkowskie  w kwocie 
nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
pracowników – 22.758,78 zł i darowizny pieniężne – 135.235,00 zł), odsetki bankowe 
w  wysokości  4.810,71  zł,  otrzymana  subwencja  –  3.731.314,05  zł  oraz  środki 
pieniężne przekazane z kasy partii na rachunek bankowy – 27.628,83 zł.

Ponadto do kasy partii pozyskano środki finansowe w wysokości 82.889,16 zł, 
pochodzące  ze  składek  członkowskich  w  wysokości  nieprzekraczającej  od  jednej 
osoby w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę – łącznie 82.729,16 zł 
oraz  z  darowizn  od  osób  fizycznych  –  160,00  zł,  z  których  to  środków  kwotę 
55.260,33  zł  pozostawiono  w  kasie  na  pokrycie  wydatków  związanych  z  bieżącą 
działalnością partii (art. 26a ustawy). 

W  sprawozdaniu  partia  wykazała  również,  że  na  jej  rachunek  bieżący 
przekazane  zostały  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  środki  finansowe  w  kwocie 
2.437,10 zł, których jednak partia nie przyjęła, zwracając je darczyńcom.

Socjaldemokracja Polska w okresie sprawozdawczym posiadała wyodrębniony 
Fundusz Wyborczy na rachunku o nr 87 1060 0076 0000 3300 0030 3088 w Banku 
BPH S.A. Oddział w Warszawie, (w umowie tego rachunku nie zapisano zastrzeżenia, 
że wpłaty dokonywane mogą być wyłącznie w sposób określony w art.  36a ust.  3 
ustawy  mimo,  iż  partia  wystąpiła  z  takim  wnioskiem  do  banku).  W  dniu 
4 października  2006  r.  partia  zawarła  natomiast  umowę  z  bankiem  PKO  BP  SA 
o otwarcie rachunku również przeznaczonego do obsługi Funduszu Wyborczego partii. 
Do umowy tej wprowadzono zastrzeżenie dotyczące wymaganej formy wpłat. Saldo 
rachunku Funduszu prowadzonego w Banku BPH S.A.  w dniu 1 stycznia  2006 r. 
wynosiło  15.069,86  zł.  W  2006  r.  na  rachunkach  Funduszu  zgromadzono  środki 
w łącznej kwocie 899.076,68 zł,  w tym 222.297,00 zł pochodzące z wpłat od osób 
fizycznych,  11.175,00  zł  z  wpłat  własnych  partii,  660.900,00  zł  z  przekazanej 
subwencji, 0,53 zł z odsetek bankowych oraz 4.704,15 zł z innych źródeł (tj. zwrotu 
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podwójnie  zapłaconej  faktury,  zwrotu kaucji,  storna prowizji  oraz  przeksięgowania 
salda).  Jak  wynika  z  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta  w  2006  r.  na  rachunek 
Funduszu  Wyborczego  partii  Socjaldemokracja  Polska  faktycznie  wpłynęła  kwota 
910.459,68  zł,  tj.  o  11.383,00  zł  większa  niż  wykazana  w sprawozdaniu.  Były  to 
środki  finansowe  przekazane  w sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy  o  partiach 
politycznych, których jednak partia nie przyjęła, a zwróciła darczyńcom bądź wpłaciła 
na  rzecz  urzędu  skarbowego.  Kwota  3.900,00  zł  została  zwrócona  w  terminie 
określonym w art.  39a  ust.  1  ustawy o  partiach  politycznych,  natomiast  pozostałą 
kwotę 7.483,00 zł partia, nie będąc w stanie zwrócić w ustawowym terminie, a uznając 
jej przepadek na rzecz Skarbu Państwa, wpłaciła do urzędu skarbowego.

Z analizy dokumentów finansowych i bankowych załączonych do sprawozdania 
wynika,  iż  oprócz  środków  wskazanych  przez  partię  i  biegłego  rewidenta  jako 
przekazane  Funduszowi  Wyborczemu  partii  z  naruszeniem  przepisów  ustawy 
i nieprzyjętych przez partię, na rachunek jej Funduszu Wyborczego wpłacone zostały 
również,  z  naruszeniem  art.  36a  ust.  1  ustawy,  tj.  z  przekroczeniem  określonego 
rocznego  limitu  piętnastokrotności  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę, 
wynoszącego w 2006 r. 13.486,50 zł, środki w kwocie 513,50 zł, także gotówką, tj. w 
formie niedopuszczalnej przez art.  36a ust.  3 ustawy środki w kwocie 1.618,00 zł, 
łącznie  2.131,50  zł.  Zostały  one  przyjęte  przez  partię,  co  stanowi  uchybienie  w 
gospodarce finansowej partii, niepowodujące, na podstawie art. 38a ust. 1 i 2 ustawy, 
odrzucenia jej sprawozdania finansowego. Zgodnie jednak z art. 39a ust. 1 ustawy o 
partiach  politycznych  korzyści  majątkowe  przekazane  Funduszowi  Wyborczemu  z 
naruszeniem  przepisów  art.  36a  ustawy  i  nie  zwrócone  wpłacającym 
w nieprzekraczalnym  terminie  30  dni  od  daty  dokonania  darowizny  podlegają 
przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy, partia polityczna w terminie 60 dni od dnia 
wydania  przez  Państwową  Komisję  Wyborczą  postanowienia  może  dobrowolnie 
dokonać  wpłaty  korzyści  majątkowej  uzyskanej  w  sposób  sprzeczny  z  prawem 
(2.131,50  zł)  na  konto  urzędu  skarbowego  właściwego  dla  jej  siedziby.  Dowód 
przekazania  środków  na  rzecz  Skarbu  Państwa  partia  polityczna  przedstawia 
Państwowej  Komisji  Wyborczej.  W  przypadku  odmowy  dobrowolnego  wydania 
korzyści  majątkowej  na  rzecz  Skarbu  Państwa  zostanie  wszczęte  postępowanie 
określone w art. 39a ust. 5 ustawy.

W  sprawozdaniu  wykazano,  iż  w  2006  r.  partia  wydatkowała  z  Funduszu 
Wyborczego kwotę 886.034,17 zł, w tym na udział w wyborach do Sejmu RP i do 
Senatu  RP  –  344.374,04  zł,  na  wydatki  związane  z  udziałem  w  wyborach 
uzupełniających do Senatu – 3.100,00 zł, na wydatki związane z udziałem w wyborach 
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organów samorządu terytorialnego – 538.337,00 zł oraz na koszty obsługi rachunków 
bankowych – 223,13 zł.

Jak stwierdza jednak biegły rewident w opinii i raporcie z badania Funduszu 
Wyborczego i co potwierdza w wyjaśnieniu z dnia 29 czerwca 2007 r. sama partia 
Socjaldemokracja Polska, faktycznie z Funduszu Wyborczego w 2006 r. wypłacone 
zostały środki w kwocie 924.179,17 zł, gdyż dokonano zwrotów kwot nieprawidłowo 
przekazanych partii  nie tylko w 2006 r.,  ale  również w 2005 r.,  w łącznej kwocie 
38.145,00  zł.  Potwierdza  to  również  bilans  otwarcia  i  zamknięcia  rachunków 
bankowych Funduszu Wyborczego partii. W dniu 31 grudnia 2006 r. na rachunkach 
tych  pozostała  bowiem  łączna  kwota  w  wysokości  1.350,37  zł.  Na  rachunku 
prowadzonym w PKO BP SA - kwota 350,09 zł, a na rachunku w Banku BPH SA 
kwota – 1.000,28 zł.

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

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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