
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 września 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Partia Socjalistyczna o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2016 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 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Polska Partia Socjalistyczna o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2016 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania 

środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 269). 

Uzasadnienie 

Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4) 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 2016 r. z zachowaniem terminu 

określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania dołączono opinię 

i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Partii w zakresie wpływów na jej 

Fundusz Wyborczy. 
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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, 

wyjaśnień Partii oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) Polska Partia Socjalistyczna wykazała, 

że w okresie sprawozdawczym pozyskała przychody/wpływy w kwocie łącznej 

13 934,39 zł. Środki w kwocie 130,00 zł pochodziły z darowizn obywateli polskich 

mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. ze źródła 

określonego w art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, wpłaconych na rachunek 

bankowy Partii o nr 30 2340 0009 0110 2460 0000 0045, prowadzony przez Raiffeisen 

Bank Polska S.A. Oddział w Warszawie. Mieszczą się one w dopuszczalnym limicie 

wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy. 

Jak wykazała w sprawozdaniu Partia, pozostałe środki pozyskane 

przez nią w okresie sprawozdawczym, w kwocie 13 804,39 zł, pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników i były gromadzone w kasie 

Polskiej Partii Socjalistycznej, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy 

i rachunek bankowy tego Funduszu o nr 24 2340 0009 0110 2460 0000 0056 

prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Warszawie. 

Partia, w części sprawozdania dotyczącej jej Funduszu Wyborczego, 

błędnie wykazała, że w okresie sprawozdawczym na Fundusz ten pozyskała środki 

finansowe w kwocie 1 310,49 zł, pochodzące ze spłaty zadłużenia w rachunku 

bankowym (część A pkt 5 części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego 

Partii). W pozostałych pozycjach tej części sprawozdania wykazane zostało „0”. 

Z wyciągów bankowych z rachunku Funduszu Wyborczego Partii wynika 

jednak, że w 2016 r. na rachunek nie pozyskała ona żadnych środków finansowych. 

Widniało natomiast na nim zadłużenie wobec Banku w kwocie 1 310,49 zł. 

W dniu 26 lutego 2016 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiedział Partii 

umowę rachunku, umowę karty wraz ze wszystkimi rachunkami pomocniczymi 
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i walutowymi, w tym rachunku bieżącego (nr 30 2340 0009 0110 2460 0000 0045), 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako rachunek właściwy 

do spłaty zadłużenia Partii Bank wskazał rachunek o takim samym numerze, 

jak numer rachunku Funduszu Wyborczego Partii. Na rachunek ten Partia, ze środków 

zgromadzonych w swojej kasie, spłaciła część zadłużenia (735,49 zł). Pozostałą 

jego część, wraz z odsetkami i kosztami obsługi tego zadłużenia (679,76 zł), spłaciła 

podmiotowi Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty, z siedzibą w Warszawie, reprezentowanemu przez getBACK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu, na rzecz którego Raiffeisen Bank Polska S.A., w dniu 

2 listopada 2016 r., dokonał przeniesienia wierzytelności z tytułu umów podpisanych 

z Bankiem wraz z prawami z tytułu przeniesionych umów, w tym wierzytelności 

Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Spłata zadłużenia powstałego na rachunku bankowym Funduszu 

Wyborczego Partii względem Banku, po zamknięciu tego rachunku, nie stanowi 

pozyskiwania środków na Fundusz Wyborczy Partii. Jest natomiast kosztem Partii 

(opłaconym ze środków zgromadzonych przez nią w jej kasie) związanym z zapłatą 

jej wierzytelności względem Banku, powstałych w wyniku nieregulowania na bieżąco 

kosztów obsługi rachunku bakowego Funduszu Wyborczego Partii. Nie są to zatem 

wydatki poniesione przez Partię na kampanię wyborczą, albowiem w okresie 

powstania zadłużenia na tym rachunku Polska Partia Socjalistyczna nie pozyskiwała 

i nie wydatkowała żadnych środków finansowych na udział w wyborach. Dokonane 

przez Partię wydatki przeznaczone zostały na pokrycie administracyjnych kosztów 

funkcjonowania rachunków bankowych Partii. Z powyższego wynika więc, że Partia 

w okresie sprawozdawczym nie pozyskała żadnych środków na Fundusz Wyborczy. 

Wykazanie wydatków Partii w kwocie 1 310,49 zł – poniesionych 

na pokrycie jej zadłużenia względem Banku, powstałego w wyniku nieopłacania 

na bieżąco kosztów funkcjonowania prowadzonego przez ten Bank rachunku 

– w części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego Polskiej Partii 

Socjalistycznej, jako jej przychodów, jest niezgodne ze stanem faktycznym. Narusza 

tym samym ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy 
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o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. 

Zgodnie z art. 38a ustawy o partiach politycznych wskazane uchybienie nie 

stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień Partii 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

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, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


