
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Stronnictwa Demokratycznego o źródłach pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 

poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz  z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz.2236)

postanawia

przyjąć  bez  zastrzeżeń  sprawozdanie  Stronnictwa  Demokratycznego  o  źródłach 

pozyskania środków finansowych,  w tym o kredytach bankowych i  warunkach ich 

uzyskania  oraz  o wydatkach  poniesionych  ze  środków  Funduszu  Wyborczego 

w 2006 r.

Uzasadnienie

Stronnictwo  Demokratyczne  przedłożyło  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 2006 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych. 

Do  sprawozdania  załączono  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta  z  badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.



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.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje.

Partia  Stronnictwo  Demokratyczne  w  sprawozdaniu  za  2006  r.,  w  części 

dotyczącej  źródeł  pozyskania  środków  (z  wyłączeniem  Funduszu  Wyborczego) 

wykazała przychody/wpływy w wysokości 1.057.958,46 zł. W ramach tych środków 

na  rachunki  bankowe  partii,  których  wykaz  stanowi  załącznik  do  sprawozdania, 

uzyskano  przychody  w  łącznej  wysokości  976.061,46  zł,  składające  się  z  wpłat 

od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich (600 zł) oraz darowizn (598 zł), 

odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych partii (11.520 zł) oraz 

nadwyżki środków pieniężnych pozyskanych do kasy z tytułu składek członkowskich 

(1.864 zł).  Do środków gromadzonych na rachunkach  bankowych zaliczono także, 

kwotę  w  wysokości  934.000  zł,  pochodzącą  ze  sprzedaży  należących  do  partii 

składników majątkowych.

Ponadto do przychodów zaliczono wykazane w pkt IV sprawozdania wpłaty 

z tytułu „refakturowania podatków lokalnych i mediów” na łączną kwotę 17.844,53 zł 

oraz zaległych należności za czynsz z lat 2000-2002 na łączną kwotę 11.498,93 zł. 

Środki  te  jak  wynika  z  treści  sprawozdania  zostały  odprowadzone  na  rachunki 

bankowe partii.

Do  kasy  partii  wpłynęły  środki  w  łącznej  kwocie  81.897  zł  pochodzące 

ze składek członkowskich, w wysokości nieprzekraczającej od jednej osoby w jednym 

roku  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  ustalanego  na  podstawie  odrębnych 

przepisów,  obowiązującego  w  dniu  poprzedzającym  wpłatę,  pozostawionych 

w terenowych  jednostkach  organizacyjnych  partii  z  przeznaczeniem  na  pokrycie 

wydatków związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy).
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Państwowa  Komisja  Wyborcza  zwróciła  się  do  organu  statutowego  partii 

o  nadesłanie  dokumentów  stanowiących  podstawę  przychodów  partii  z  tytułu 

refakturowania wydatków na podmioty określone w załączniku nr 3 do sprawozdania 

oraz  z  tytułu  zaległych  należności  za  czynsz  z  lat  2000-2002,  wykazanych 

w załączniku nr 2 do sprawozdania. 

Za  pismem z  dnia  25  czerwca  2007  r.  (L.  dz.  SD-213/07)  partia  nadesłała 

dokumenty dotyczące powyższych przychodów.

W wyniku analizy tych dokumentów Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że 

uzyskane przez Stronnictwo Demokratyczne w 2006 r. dochody z wynajmu lokali w 

latach 2000-2002 dotyczyły okresu sprzed dnia 1 listopada 2002 r., tj. dnia wejścia w 

życie treści art. 24 ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 238 pkt 4 ustawy z dnia 

12  kwietnia  2001  r.  –  Ordynacja  wyborcza  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 46, poz. 499 z późn. zm.). W związku z 

tym przychody te nie podlegają obowiązującym ograniczeniom i zakazom zawartych 

w  ustawie  o  partiach  politycznych  i  w  związku  z  tym  nie  mogą  być  uznane  za 

pozyskane niezgodnie z przepisami ustawy.

Pozostałe  wykazane  w  pkt  IV  sprawozdania  przychody  dotyczyły  kosztów 

użytkowania posiadanych przez partię nieruchomości, które zostały przez Stronnictwo 

Demokratyczne opłacone z własnych środków, a następnie dokonano ich częściowego 

zwrotu na rzecz partii przez podmioty współużytkujące te nieruchomości. 

Stronnictwo  Demokratyczne  w  okresie  sprawozdawczym posiadało  Fundusz 

Wyborczy. Odrębny rachunek Funduszu był prowadzony przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego I Oddział w Warszawie. Stan środków na rachunku w dniu 1 stycznia 2006 

r. wynosił 1.888,65 zł, co wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta. 

W okresie sprawozdawczym przychody Funduszu Wyborczego partii wyniosły 

14.609,40 zł i pochodziły z wpłat od osób fizycznych (3.425,90 zł), dokonywanych w 

formie zgodnej  z  art.  36a ust.  3 ustawy,  oraz z  wpłat  własnych partii  (11.180 zł). 

Ponadto  na  rachunek  Funduszu  Wyborczego  wpłynęły  z  naruszeniem  przepisów 

ustawy  środki  w  łącznej  kwocie  450  zł,  które  zostały  zwrócone  darczyńcom  w 

przewidzianym ustawowo terminie.
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Wydatki Funduszu Wyborczego w 2006 r. wyniosły 16.494 zł i były związane z 

finansowaniem  udziału  partii  w  wyborach  samorządowych,  przeprowadzonych  w 

2006 r. Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2006 r., 

jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta wyniósł 4,05 zł.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  przeanalizowaniu  sprawozdania  partii 

o źródłach  pozyskania  środków  finansowych,  dokumentów  do  niego  załączonych, 

opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta  oraz  wyjaśnień  organu  statutowego  partii, 

postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms,  
Tadeusz Żyznowski
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