
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania 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 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 38a 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155, poz. 924) 

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 2013 r. z powodu naruszenia art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w  2013 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie finansowe 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). 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, że w okresie sprawozdawczym pozyskała 

środki w łącznej kwocie 9 735,00 zł. 

Na rachunku bankowym nr 30 2340 0009 0110 2460 0000 0045, 

prowadzonym w banku Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce 

w Warszawie, Partia zgromadziła środki w kwocie 4 420,00 zł, na które składały się: 

− składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, wpłacone 

bezpośrednio na rachunek bankowy Partii: 2 100,00 zł, 

− składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, wpłacone 

bezpośrednio na rachunek bankowy Partii: 1 690,00 zł, 

− darowizny pieniężne wpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy Partii: 

630,00 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunek Partii przez osoby fizyczne mieszczą się 

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

o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy. 

Ze sprawozdania wynika ponadto, że Partia pozyskała do kasy kwotę 

5 315,00 zł na którą złożyły się: 

− składki członkowskie wpłacone do kasy Partii i pozostawione w terenowych 

jednostkach organizacyjnych partii — z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy): 4 715,00 zł. 

−  inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 600,00 zł. 

Z wyjaśnień Partii nadesłanych w odpowiedzi na wezwanie Państwowej 

Komisji Wyborczej wynika, że wykazana w sprawozdaniu kwota 600,00 zł, wpłacona 

do kasy Partii z tytułu darowizny pieniężnej, nie została odprowadzona na rachunek 

bankowy Partii. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych, 

zgodnie z którym partia polityczna może gromadzić środki finansowe jedynie 

na rachunkach bankowych; obowiązek ten nie dotyczy tylko kwot ze składek 
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członkowskich w wysokości nieprzekraczającej od jednego członka w jednym roku 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostawionych w terenowych jednostkach 

organizacyjnych partii — z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). Nieodprowadzenie na rachunek bankowy 

Partii środków finansowych pochodzących z darowizn pieniężnych wpłaconych 

do kasy Partii jest naruszeniem, które na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy, 

skutkuje odrzuceniem sprawozdania. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków gromadzonych z naruszeniem art. 24 ust. 8 ustawy 

do ogólnej kwoty przychodów partii politycznej, ani tego, czy naruszenie wskazanych 

przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości przepisów 

ustawy o partiach politycznych. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki gromadzone były na rachunku bankowym o nr 24 2340 0009 0110 2460 0000 

0056, prowadzonym przez Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.  

Saldo na rachunku Funduszu Wyborczego na dzień 01 stycznia 2013 r. 

wynosiło 9,24 zł. Jak wynika ze sprawozdania oraz opinii i raportu biegłego rewidenta 

badającego sprawozdanie w części dotyczącej wpływów na Fundusz Wyborczy, 

w okresie sprawozdawczym Partia nie pozyskała na rachunek Funduszu żadnych 

środków, jak również nie dokonywała z niego wydatków, poza opłatami bankowymi 

w kwocie 225,00 zł. 

Stan środków rachunku Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2013 r. 

wykazuje saldo ujemne w kwocie 215,76 zł. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy kwota 600,00 zł, gromadzona 

z naruszeniem art. 24 ust. 8 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

Jeżeli korzyść została przez Partię zużyta lub utracona, przepadkowi podlega 

jej równowartość. Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy Partia w terminie 60 dni od dnia 

wydania niniejszego postanowienia może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto 

urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Partii kwoty korzyści majątkowej 

gromadzonej niezgodnie z prawem. Potwierdzenie przekazania kwoty 600,00 zł należy 
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przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej 

wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz dokonanych przez Partię uzupełnień sprawozdania, 

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: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms 

 


