
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Socjaldemokracja Polska 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, 

z późn. zm.1)) 

postanawia 

przyj ąć informację finansową partii politycznej Socjaldemokracja Polska 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. 

wskazując na uchybienie polegające na naruszeniu art. 30 ust. 4 ustawy o partiach 

politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia Socjaldemokracja Polska przedłożyła Państwowej Komisji 

Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych 

z subwencji w 2010 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych. Do informacji załączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 33, 

poz. 268).  

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy, 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

W wyniku badania informacji finansowej Socjaldemokracji Polskiej, 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w okresie sprawozdawczym partia środki 

finansowe pochodzące z subwencji gromadziła na rachunku bankowym o nr 96 1370 

1037 0000 1706 4174 7100, prowadzonym przez bank DnB NORD S.A. 

Stan środków na rachunku dla gromadzenia subwencji w dniu 1 stycznia 

2010 r. wynosił 3 724,17 zł. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652. 
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W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 3 545 050,33 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za 2009 r. 

w wysokości 886 262,58 zł, I rata subwencji za 2010 r. w wysokości 886 262,58 zł, 

oraz dwie kolejne raty subwencji za 2010 r. w wysokości 886 262,58 zł każda. 

Socjaldemokracja Polska łącznie wydatkowała z otrzymanej subwencji 

kwotę 3 478 785,86 zł. 

Z kwoty tej Partia 772 478,39 zł przeznaczyła na spłatę zaciągniętych 

kredytów bankowych wraz z odsetkami. 

Socjaldemokracja Polska przekazała na Fundusz Ekspercki, prowadzony 

na rachunku bankowym nr 90 1240 6218 1111 0000 4624 1915 w banku Pekao SA 

kwotę 293 197,00 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 6,07 % otrzymanej w 2010 r. 

subwencji. Poza tym, partia na rachunku tym uzyskała przychody w kwocie 1,98 zł 

z odsetek bankowych. 

Jak Partia wykazała w informacji, jej wydatki z Funduszu Eksperckiego 

w 2010 r. wyniosły łącznie 293 197,00 zł i były związane z finansowaniem: 

− działalności wydawniczo-edukacyjnej: 35 194,00 zł, 

− sporządzonych ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno- 

-ekonomicznych: 258 003,00 zł. 

Ponadto Socjaldemokracja Polska ze środków Funduszu Eksperckiego 

kwotę 214,00 zł wydatkowała na opłaty bankowe. 

Stan środków na dzień 1 stycznia 2010 r. na Funduszu Eksperckim wynosił 

78 444,66 zł, natomiast w dniu 31 grudnia 2010 r. wyniósł 313,95 zł. 

Z załączonej do sprawozdania Socjaldemokracji Polskiej historii rachunku 

bankowego Funduszu Eksperckiego wynika, że w 2010 r. dokonywała ona, 

ze środków zgromadzonych na tym rachunku, „tymczasowego przeniesienia środków” 

na rachunek bieżący Partii nr 83 1240 6218 1111 0000 4621 7112, co znajduje 

potwierdzenie w opinii biegłego rewidenta z badania informacji finansowej partii 

politycznej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach 

w 2010 r.  

Analiza operacji finansowych na rachunkach partii wykazała, że zanim 

Partia dokonała zwrotów środków z  rachunku bieżącego na rachunek Funduszu 

Eksperckiego, na rachunku bieżącym dokonywała z nich wydatków na bieżącą 

działalność, a zatem na cele niezgodne z przeznaczeniem tych środków. Stosownie 

bowiem do przepisu art. 30 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, środki z Funduszu 

Eksperckiego partii mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie ekspertyz 

prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz 
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finansowanie działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanych z działalnością 

statutową partii. Wydatkowanie środków pochodzących z Funduszu Eksperckiego 

na inne cele narusza zatem art. 30 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 34a ust. 1a ustawy 

nie powoduje ono jednak odrzucenia informacji o otrzymanej subwencji oraz 

o poniesionych z niej wydatkach. 

Ze środków subwencji dokonywane były także wydatki na cele statutowe 

niezwiązane bezpośrednio z wyborami w wysokości 2 092 142,63 zł, a na rachunek 

Funduszu Wyborczego przekazano kwotę w wysokości 398 886,53 zł. 

Wykazana w informacji niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej 

w 2010 r. wyniosła 83 663,25 zł. 

Po przeanalizowaniu informacji finansowej o otrzymanej subwencji 

oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach, dokumentów do niej załączonych, 

opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms,  

 

 


