
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polskia Partia Socjalistyczna o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1-5 i 7 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, 

poz. 924, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

odrzucić 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 2015 r., z powodu nieudzielenia wyjaśnień na pytania Państwowej Komisji 

Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii 

z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, 

że Polska Partia Socjalistyczna w okresie rozliczeniowym nie pozyskiwała 

przychodów z niedozwolonych ustawowo źródeł. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych w 2015 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. 

Sprawozdanie 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. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Polska Partia Socjalistyczna wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 12 860,00 zł, z czego 3 335,00 zł 

gromadzone było na rachunku bankowym w Raiffeisen Bank Polska S.A. o nr 302 34 

0000 9011 0246 0000 000 45. Środki te pochodziły ze składek członkowskich 

w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę (3 115,00 zł), oraz darowizn pieniężnych (220,00 zł). Do sprawozdania został 

załączony wykaz wpłat na rachunek bankowy, uprawdopodobniający, że zostały one 

dokonane zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych przez osoby fizyczne 

będące obywatelami polskimi, mającymi stałe miejsce zamieszkania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieściły się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej 

osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

Partia pozyskała też do kasy środki finansowe w łącznej wysokości 

9 525,00 zł, które w sprawozdaniu zostały wykazane jako pochodzące ze składek 

członkowskich w kwocie nie przekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia i pozostawione w terenowych jednostkach organizacyjnych Partii 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością (art. 26a 

ustawy o partiach politycznych). 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego  

środki gromadzone były na rachunku bankowym w Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Oddział w Warszawie. W sprawozdaniu został wykazany numer rachunku bankowego 

Funduszu Wyborczego 242340 0009 0110 2460 0000 56, natomiast w opinii i raporcie 

biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe wskazano nr 18 2340 0009 

0110 2460 0000 0067. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego, jak wynika z opinii 

i raportu biegłego rewidenta, w dniu 1 stycznia 2015 r. był ujemny i wynosił 

-673,03 zł. W okresie sprawozdawczym, według opinii i raportu biegłego rewidenta, 

na Funduszu Wyborczym nie odnotowano przychodów, natomiast wydatki wyniosły 

552,08 zł i wiązały się z ponoszeniem opłat za prowadzenie rachunku Funduszu 

Wyborczego. Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 

2015 r. był ujemny i wyniósł -1 225,11 zł. 

Do sprawozdania nie zostały załączone dokumenty, wymagane przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych, tj. historie rachunków bankowych 
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bieżącego i Funduszu Wyborczego w 2015 r., umowy tych rachunków oraz wyciągi 

z ich historii według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza 

na podstawie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych 

zwróciła się do Partii o uzupełnienie tych braków a także o: 

 wyjaśnienie, jaki był faktyczny numer rachunku Funduszu Wyborczego; 

 wyjaśnienie, czy Partia ponosiła w 2015 r. koszty związane z korzystaniem z lokalu, 

w którym mieściła się jej siedziba; 

 wyjaśnienie, czy Partia ponosiła w 2015 r. koszty związane z odbywaniem zebrań 

jej jednostek organizacyjnych i organów oraz za inne formy prowadzonej 

działalności; 

 sporządzenie wykazu osób, które opłacały składki członkowskie do kasy Partii. 

Pismo wysłane dwukrotnie na wskazany w sprawozdaniu adres Partii oraz 

adres domowy pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego nie zostało 

odebrane, w związku z czym nie została przez Partię udzielona odpowiedź na zadane 

pytania. 

Brak wyjaśnień przez Partię wątpliwości wskazanych w piśmie Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2016 r. oraz nieudokumentowanie 

prowadzonej w okresie rozliczeniowym gospodarki Partii uniemożliwia stwierdzenie, 

czy wykazane w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym, czy środki 

pieniężne pochodzą (w przypadku wpłat w kwocie 9 525,00 zł, pozyskanych do kasy) 

z dozwolonych ustawowo źródeł, a także czy Partia nie pozyskiwała w okresie 

sprawozdawczym środków i wartości niepieniężnych ze źródeł innych niż określone 

w art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

W związku z powyższym sprawozdanie nie może zostać przyjęte i należy 

je odrzucić. Stanowisko takie, przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą, 

zajął również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 2008 r. 

(Sygn. akt III SW 10/08). 

Zgodnie z art. 39a ustawy o partiach politycznych, korzyści majątkowe 

pochodzące z nieudokumentowanych źródeł, przekazane partii z naruszeniem art. 25 

ust. 1 ustawy, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. W związku z tym 

środki pozyskane przez Polską Partię Socjalistyczną z naruszeniem tego przepisu, 

tj. łącznie 9 525,00 zł, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść 

majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową 

Komisję Wyborczą niniejszej uchwały, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści 

majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego, 
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właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa 

partia przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku odmowy 

dobrowolnego wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa we wskazanym 

terminie wszczęte zostanie postępowanie określone w art. 39a ust. 5 ustawy o partiach 

politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Polska Partia 

Socjalistyczna przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

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, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


