
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania Partii Demokratycznej – demokraci.pl
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, 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 Partii Demokratycznej – demokraci.pl 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

Partia  Demokratyczna  –  demokraci.pl  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 2006 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). 
Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

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 z badania sprawozdania w zakresie wpływów 
na Fundusz Wyborczy stwierdziła, co następuje.

Partia Demokratyczna – demokraci.pl uzyskała w 2006 r. przychody w kwocie 
1.262.158,46  zł.  Głównym  źródłem  dochodów  partii  była  kwota  1.010.185,00  zł 
pochodząca z subwencji za IV kwartał 2005 r. Na rachunek bieżący w Banku BISE 
S.A.  III  O/Warszawa  o  numerze  29  1370  1037  0000  1701  4021  0000  wpłynęło 
136.051,11 zł  od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich i  darowizn oraz 
środki pieniężne w kwocie 61.510,81 zł pochodzące z wpłat do kasy partii.

Poza  obrotem bankowym pozostało  59.862,00  zł  ze  składek  członkowskich 
wpłacanych do kasy partii w kwocie nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia. 
Środki  te,  zgodnie  z art.  26a ustawy,  przeznaczone zostały na  pokrycie  wydatków 
związanych z bieżącą działalnością. W pozycji IV sprawozdania wykazano przychód 
w kwocie 2.055,00 zł. Przywołany w tym punkcie załącznik wyjaśnia, iż jest to suma 
dwukrotnie  dokonywanych  wpłat  do  kasy  przez  osoby  fizyczne  w  formie  i  w 
wysokości nienaruszającej art. 25 ust. 5 ustawy.

W  części  sprawozdania  dotyczącej  wpływów  i  wydatków  Funduszu 
Wyborczego (nr rachunku 98 1370 1037 0000 1706 4021 0002) wykazano po stronie 
przychodów  kwotę  355.177,70  zł,  po  stronie  wydatków  kwotę  389.239,52  zł. 
Przewaga  wydatków  nad  dochodami  była  kompensowana  kwotą  32.496,23  zł, 
pozostającą na rachunku Funduszu jako saldo roku poprzedniego.

Podane  w  sprawozdaniu  wartości  przychodów  i  rozchodów  są  zaniżone  w 
stosunku do obrotów wykazanych w historii rachunku bankowego. W toku badania 
biegły  rewident  stwierdził,  iż  różnice  powstały  w związku  z  wpływem i  zwrotem 
wpłat  nieprawidłowych  oraz  na  skutek  rozrachunków  z  kampanii  wyborczej  po 
zamknięciu konta komitetu wyborczego.

Operacje powyższe zaksięgowane w historii rachunku nie zwiększają realnych 
przychodów i poniesionych kosztów.

Środki finansowe zgromadzone na Funduszu Wyborczym pochodzą: z wpłat od 
osób fizycznych – kwota 138.736,60 zł oraz z wpłat własnych partii dokonywanych z 
należących do partii rachunków: bieżącego: 47.586,17 zł, subwencji – 97.097,40 zł 
oraz z Funduszu Eksperckiego – 71.728,74 zł.

Zasilenie  Funduszu  Wyborczego  środkami  z  Funduszu  Eksperckiego  nie 
narusza  art.  36  ust.  1  ustawy,  bowiem należy  uznać  to  jako  wpłatę  własną  partii, 
jednakże niezgodną z przeznaczeniem środków Funduszu Eksperckiego określonym w 
ustawie.
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Wydatki  ze  środków  Funduszu Wyborczego  związane  były  ze  spłatą 
zobowiązań  finansowych  Komitetu  Wyborczego  z  wyborów  parlamentarnych 
w 2005 r. oraz spłatą kredytu zaciągniętego na ten cel – łącznie 311.100,52 zł. Ponadto 
Partia Demokratyczna – demokraci.pl,  w związku z uczestnictwem w wyborach do 
organów  samorządu  terytorialnego  w  2006  r.,  w  ramach  Koalicyjnego  Komitetu 
Wyborczego  Lewica  i  Demokraci,  przeznaczyła  z  Funduszu  Wyborczego  na rzecz 
tego Komitetu kwotę 77.495,00 zł.

Według historii rachunku bankowego saldo Funduszu Wyborczego na koniec 
2006 r. wynosiło 582.86 zł.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  Partii 
Demokratycznej  –  demokraci.pl  o  źródłach  pozyskania  środków  finansowych, 
załączonych  do  niego  dokumentów  oraz  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta, 
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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