
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Socjaldemokracja Polska o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2017 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 2018 r. poz. 580)  

postanawia 

przyjąć 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 2017 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 35a ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Socjaldemokracja Polska (EwP 191) 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 2017 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 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. poz. 269). 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

w zakresie wpływów na 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) partia polityczna Socjaldemokracja Polska 

wykazała, że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała żadnych środków finansowych. 

We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano „0” lub pozycji 

tych nie wypełniono. 

Socjaldemokracja Polska w okresie sprawozdawczym posiadała bieżące 

rachunki bankowe wymienione w załączniku do sprawozdania, na których poza kwotą 

przekazaną z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego 377,00 zł oraz kwotą 

stanowiącą saldo poprzedniego okresu rozliczeniowego 45,00 zł nie zgromadziła 

żadnych innych środków. 

Według wyjaśnień Przewodniczącego Partii Socjaldemokracja Polska 

w okresie sprawozdawczym nie podejmowała działań generujących koszty, które 

wymagałby nakładów finansowych.  

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Socjaldemokracja Polska 

posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o numerze 84 1240 6218 

1111 0000 4622 3399, prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział 

Warszawa. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, że w okresie sprawozdawczym 

nie uzyskała żadnych przychodów na Fundusz Wyborczy i nie poniosła z niego żadnych 

wydatków. Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego Partii na dzień 31 grudnia 

2017 r. wynosił 0,00 zł. W 2017 r. Partia nie uczestniczyła w żadnych wyborach. 

Partia nie powołała pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego, 

czym naruszyła art. 35a ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Uchybienie to, zgodnie 

z art. 38a ustawy ust. 2 i 3 o partiach politycznych, nie stanowi podstawy do odrzucenia 

sprawozdania finansowego Partii. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 

udzielonych przez Partię 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 

 


