
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 października 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Ruch Sprawiedliwości Społecznej 

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 Ruch Sprawiedliwosci Społecznej o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2017 r., 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. 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. poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336) 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 w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych.  

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 

oraz wyjaśnień Partii stwierdziła, co następuje. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych Ruch 

Sprawiedliwości Społecznej wykazał, iż w okresie sprawozdawczym pozyskał środki 

w łącznej wysokości  17 223,66 zł, na które złożyły się: 

 środki pochodzące od osób fizycznych w kwocie 17 223,66 zł, w tym: składki 

członkowskie w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego w jednym roku 

wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników 

(2 847,00 zł), oraz darowizny pieniężne (14 376,00 zł); 

 odsetki od środków na rachunku bankowym (0,15 zł). 

Z analizy wyjaśnień złożonych przez Partię na wezwanie Państwowej 

Komisji Wyborczej i historii rachunku bankowego wynika, iż Partia w roku 2017 

osiągnęła przychód w wysokości 16 732,70 zł, na co składały się składki członkowskie 

i darowizny łącznie (16 732,66 zł), oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 

0,04 zł. 

Jednocześnie nie ma możliwości wyszczególnienia, jaka jest kwota składek 

członkowskich a jaka darowizn, ponieważ wykaz osób wpłacających składki 

i darowizny, dołączony do wyjaśnień złożonych przez Partię na wezwanie Państwowej 

Komisji Wyborczej, sporządzony został niezgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych. Pozostaje to bez wpływu na łączną wysokość środków pozyskanych 

na rachunek Partii od tych osób. 

Przedłożone przez Partię dokumenty pozwalają stwierdzić, że wskazane 

wyżej środki wpłacone zostały na rzecz Partii, 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. 

Powyższe oznacza, że Partia polityczna Ruch Sprawiedliwości Społecznej 

złożyła sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób uniemożliwiający ustalenie 

stanu faktycznego. Naruszyła tym samym ustawowy obowiązek sprawozdawczy, 

określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania 

środków finansowych. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy stwierdzone uchybienie 

nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 
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Partia wykazała w sprawozdaniu, iż wszystkie pozyskane środki gromadzone 

były na jej rachunku bankowym o nr 22 1020 1013 0000 0102 0328 2613, prowadzonym 

w PKO Bank Polski S.A w Warszawie. 

Partia nie wykazała w sprawozdaniu finansowym, by w okresie 

sprawozdawczym były przekazywane na jej rzecz wartości niepieniężne. 

Ruch Sprawiedliwości Społecznej nie posiadał w 2017 r. Funduszu 

Wyborczego i nie uczestniczył w przeprowadzonych w tym roku wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i wyjaśnień udzielonych przez Partię, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk 

 


