
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23 lipca  2007 r.

w sprawie informacji finansowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl o otrzymanej 

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 r.

Państwowa  Komisja  Wyborcza  na  podstawie  art.  34a  ust.  1  pkt  2  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, 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  informację  finansową  Partii  Demokratycznej  –  demokraci.pl  o  otrzymanej 

subwencji  oraz  o  wydatkach  poniesionych  z subwencji  w  2006  r.  ze  wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 4 ustawy o partiach politycznych.

Uzasadnienie

Partia  Demokratyczna  –  demokraci.pl  przedłożyła  Państwowej  Komisji 

Wyborczej  informację  o  otrzymanej  subwencji  oraz  poniesionych  z  subwencji 

wydatkach w 2006 r.  z zachowaniem terminu określonego w art.  34 ust.  2 ustawy 

o partiach  politycznych.  Informacja  finansowa  została  sporządzona  według  wzoru 

określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r.  (Dz. U. 

Nr 33, poz. 268). 

Do informacji załączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez 

Państwową Komisję  Wyborczą.  Żaden z  uprawnionych podmiotów,  wymienionych 

w art. 34a ust. 5 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do informacji.



Partia  Demokratyczna  –  demokraci.pl  posiadała  w  2006  r.  wyodrębniony 

rachunek bankowy dla  gromadzenia  środków pochodzących  z  subwencji  w Banku 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,  nr  rachunku 71 1370 1037 0000 1706 4021 

0003.  W  styczniu  2006  r.  na  konto  subwencji  wpłynęła  IV  rata  subwencji 

przysługującej  partii  za  2005 r.  w wysokości  1.010.185,00 zł.  Pozostałe  na koniec 

poprzedniego roku sprawozdawczego saldo oraz wpływy według ewidencji księgowej 

roku bieżącego wynosiły łącznie 1.034.670,79 zł.

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji wykazane w informacji finansowej 

wynoszą 1.034.306,64 zł,  z  tego kwota 807.279,72 zł  stanowi ratę  kredytu wraz z 

odsetkami,  spłaconą  bezpośrednio  po  przelaniu  subwencji  na  rachunek  partii. 

Z pozostałych  środków  subwencji  przeznaczono:  kwotę  50.600  zł  na  Fundusz 

Ekspercki (tj. 5,0% otrzymanej subwencji), kwotę 97.097,40 zł na Fundusz Wyborczy 

oraz kwotę 79.329,52 zł na cele statutowe, w tym na wynagrodzenia i usługi obce.

Na dzień zamknięcia  rachunku bankowego subwencji  (14 września  2006 r.) 

saldo końcowe wynosiło zero. Partia Demokratyczna – demokraci.pl utraciła prawo 

do subwencji  w kadencji  Sejmu w latach 2005-2009, w związku z tym zamknięcie 

rachunku bankowego subwencji było uzasadnione.

Partia  przez  okres  całego  roku  sprawozdawczego  utrzymywała  subkonto 

o numerze 44 1370 1037 0000 1706 4021 0004, dla gromadzenia środków Funduszu 

Eksperckiego. Saldo środków na początek roku wynosiło 235.024,02 zł. Po zasileniu 

kwotą  z  subwencji  w  wysokości  50.600  zł,  odpowiadającej  5%  subwencji,  stan 

środków Funduszu Eksperckiego wynosił 285.624,62 zł. Ze zgromadzonych środków 

sfinansowano – zgodnie z przepisami ustawy – wydatki  na ekspertyzy polityczne i 

badania  sondażowe  na  kwotę  13.895,88  zł.  Pozostałe  na  rachunku  Funduszu 

Eksperckiego środki, w wysokości 271.728,74 zł, pobrane zostały przez Bank BISE 

S.A. na spłatę kredytu zaciągniętego na cele wyborcze. Zużycie środków Funduszu 

Eksperckiego niezgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w art. 30 ust. 4 ustawy, 

podyktowane było brakiem dostatecznych środków na innych rachunkach będących 

w posiadaniu partii.
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Stwierdzone  uchybienie  w  wydatkowaniu  środków  Funduszu  Eksperckiego, 

w świetle  art.  34a  ust.  1a  ustawy nie  stanowi  przesłanki  do  odrzucenia  informacji 

finansowej  Partii  Demokratycznej  –  demokraci.pl.  W  związku  z  tym  Państwowa 

Komisja Wyborcza 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: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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