
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Socjaldemokracja Polska 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 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 Socjaldemokracja Polska 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. ze wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Socjaldemokracja Polska (EwP 191) przedłoŜyła 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 2008 r. z zachowaniem terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Do sprawozdania załączono opinię 

i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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). 

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

art.38a ust.1 ustawy o partiach politycznych nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta, a takŜe udzielonych przez partię wyjaśnień i uzupełnień 

stwierdziła, co następuje. 

Socjaldemokracja Polska w okresie sprawozdawczym pozyskała środki finansowe 

w łącznej kwocie 5.661.667,27 zł. Na rachunkach bankowych partia zgromadziła środki 

w kwocie 5.639.472,47 zł. Składają się na nią wpłaty od osób fizycznych, dokonywane 

bezpośrednio na rachunki bankowe partii w kwocie 78.906,53 zł, (w tym składki 

członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników – 55.356,53 zł i darowizny 

pienięŜne – 23.550 zł), odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych – 

81,88 zł, środki z otrzymanej dotacji podmiotowej – 1.814.565,15 zł, środki z subwencji 

w kwocie 3.741.112,01 zł, jak równieŜ środki w kwocie 4.806,90 zł przekazane 

na rachunki bankowe, jako nadwyŜka środków pienięŜnych pochodzących ze składek 

członkowskich i darowizn wpłaconych do kasy partii. 

W kasie partii zgromadzone zostały środki w łącznej kwocie 26.521,00 zł, w tym 

ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniŜszego 

miesięcznego wynagrodzenia 25.021,00 zł oraz z innych wpłat i darowizn 1.500,00 zł.  

Partia pozyskała takŜe środki finansowe w kwocie 480,70 zł, stanowiące zwrot 

nadpłaty wynikającej z rozliczenia wynajmowanego lokalu. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała wyodrębniony Fundusz Wyborczy 

na rachunkach o nr 59 1020 1013 0000 0102 0161 3256, prowadzonym przez bank PKO 

BP S.A. w Warszawie oraz o nr 84 1240 6218 1111 0000 4622 3399, prowadzonym 

przez bank PEKAO S.A. Oddział w Warszawie. W dniu 31 lipca 2008 r. Partia zwróciła 

się do banku PKO BP S.A. o zamknięcie rachunku Funduszu Wyborczego i przekazanie 

zgromadzonych tam środków na rachunek Funduszu, prowadzony w banku PEKAO S.A.  

Saldo łączne rachunków Funduszu w dniu 1 stycznia 2008 r. wynosiło 9.581,59 zł. 

W 2008 r. wpływy na Fundusz Wyborczy wyniosły 593,61 zł, w tym 320,00 zł z wpłat 

własnych z rachunku bieŜącego partii, 200,00 zł z subkonta dla gromadzenia środków 

subwencji, a 73,15 zł z tytułu refundacji nieprawidłowo pokrytych kosztów prowadzenia 

rachunku. 

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 5.479,93 zł, z tego na uregulowanie 

zobowiązań komitetu wyborczego partii w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, 

przeprowadzonych w 2007 r. – 895,23 zł, a na inne cele, w tym z tytułu przepadku na 

rzecz Skarbu Państwa środków finansowych nieprawidłowo pozyskanych w 2007 r. – 

4.584,70 zł. 
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Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 

2008 r. wynosił 4.695,27 zł. 

Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów, w tym z opinii i raportu 

biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, w umowie rachunku bankowego 

dotyczącego Funduszu Wyborczego partii, prowadzonego przez bank PEKAO S.A. nie 

wprowadzono zastrzeŜenia określonego w art. 36a ust. 3 ustawy, wskazującego, Ŝe środki 

finansowe mogą być wpłacane na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem, przelewem lub 

kartą płatniczą. ZastrzeŜenie to nie zostało wprowadzone przez bank pomimo wniosku w 

tym zakresie złoŜonego przez Socjaldemokrację Polską  

Stwierdzone uchybienie, na podstawie art. 38a ust. 1 i 2 ustawy, nie stanowi 

przesłanki odrzucenia sprawozdania finansowego Socjaldemokracji Polskiej 

Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym 

Socjaldemokracji Polskiej, dokumentami do niego załączonymi, opinią i raportem 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Partię, postanowiła, jak 

w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
 Stanisław Kosmal 

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

 


