
     UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia  17  stycznia  2005 r. 

 

w sprawie sprawozdania  

 Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 

 o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu z wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, 

 przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 

219) 

 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców 

Socjaldemokracji Polskiej o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

tego Komitetu z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 

czerwca 2004 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej przedłoŜył 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu 

określonego w art. 93 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania wyborczego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (Dz.U. Nr 53, poz. 528). 
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śaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej 

zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego 

dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, iŜ Komitet pozyskał na cele związane z prowadzeniem kampanii wyborczej 

środki finansowe w kwocie 1.129.049,28 zł, które gromadzone były na rachunku 

bankowym nr 09 1060 0076 0000 3200 0093 0094 w Banku Przemysłowo-Handlowym 

PBK SA Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50. Zgodnie z art. 86 ust. 3  

Ordynacji wyborczej, kwota ta pochodziła z wpłat od osób fizycznych w łącznej 

wysokości 829.025,49 zł, dokonywanych bezgotówkowo w wysokości 

nieprzekraczającej limitu określonego w art. 88 ust. 4 Ordynacji, oraz z odsetek od tych 

środków w wysokości 23,79 zł. Na sumę pozyskanych przez Komitet Wyborczy 

Socjaldemokracji Polskiej środków składa się takŜe kwota 300.000,00 zł kredytu 

bankowego zaciągniętego przez Komitet w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK 

S.A. Kwota przychodów/wpływów wykazana w sprawozdaniu wynosi 1.176.699,28 zł, 

bowiem zostały wliczone wpłaty, które nie stanowią faktycznych przychodów.  

Na rachunek bankowy Komitetu wpłynęła ponadto kwota 47.650,00 zł, na którą 

składają się wpłaty dokonane z naruszeniem przepisów Ordynacji (wpłaty gotówkowe, 

wpłaty od osoby prawnej i dokonane po dniu wyborów). Z tej kwoty Komitet nie 

przyjął lub zwrócił 41.280 zł. Pozostała kwota 6.370,00 zł, która nie została zwrócona i 

jest wykazana w sprawozdaniu w części I, pkt C, jako zobowiązanie finansowe. Wobec 

tego, Ŝe zwrot tej kwoty był niemoŜliwy lub nieskuteczny, podlega ona przepadkowi na 

rzecz Skarbu Państwa.  

Wydatki Komitetu Wyborczego Wyborców Socjaldemokracji Polskiej wyniosły 

1.127.579,32 zł, nie przekroczyły limitu określonego w art. 89 ust. 1 Ordynacji 

wyborczej i zostały przeznaczone, zgodnie z art. 85 ust. 1 tej Ordynacji, na cele 

związane z wyborami. Komitet Wyborczy uregulował wszystkie zobowiązania wobec 

kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Do spłaty pozostaje kredyt bankowy w kwocie 

300.000,00 zł wraz z naliczonymi przez bank odsetkami. Zgodnie z art. 56 pkt 3 za 

zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego wyborców odpowiedzialność ponoszą 
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solidarnie osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego. Z wnioskiem o orzeczenie 

przepadku środków finansowych wpłaconych na rachunek Komitetu Wyborczego z 

naruszeniem przepisów Ordynacji wyborczej, które nie zostały zwrócone, wystąpi 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy. 

 Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu, dokumentami do niego załączonymi oraz opinią i raportem 

biegłego rewidenta nie stwierdziła naruszenia przez Komitet Wyborczy Wyborców 

Socjaldemokracji Polskiej przepisów Ordynacji wyborczej i 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 Kisielewicz, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz śyznowski 

 
 

 


