
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Demokratycznej Partii Lewicy

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 5 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

odrzucić sprawozdanie Demokratycznej Partii Lewicy o źródłach pozyskania środków 

finansowych w 2006 r.,  z  powodu  naruszenia  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy o  partiach 

politycznych.

Uzasadnienie

Partia  polityczna  Demokratyczna  Partia  Lewicy  przedłożyła  Państwowej 

Komisji  Wyborczej  sprawozdanie  o  źródłach  pozyskania  środków  finansowych  w 

2006  r.,  z  zachowaniem  terminu  określonego  w art.  38  ust.  1  ustawy  o  partiach 

politycznych. 

Sprawozdanie 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 nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.



Państwowa  Komisja  Wyborcza,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów 

stwierdza, co następuje.

Demokratyczna Partia Lewicy w okresie sprawozdawczym posiadała bieżący 

rachunek bankowy w PKO BP S.A. I O/Koszalin nr 25 1020 2791 0000 7602 0067 

6718, na którym saldo przeniesione z roku poprzedniego wynosiło 1.168,80 zł. Kwota 

pozyskanych na rachunek środków w 2006 r.  wyniosła  1.181,53 zł.  Według opisu 

operacji w wyciągach bankowych załączonych do sprawozdania, kwota ta jest sumą 

składek  członkowskich  i  wpisowego,  przekazywanych  ze  struktur  wojewódzkich 

partii. Jak wynika ze sprawozdania, wpłaty dokonywane były do kasy partii w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. 

Ogółem  przychody  partii  wyniosły  2.919,90  zł,  z  tego  poza  obrotem  bankowym 

pozostawiono 1.738,37 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością. 

Partia  nie wykazuje  w sprawozdaniu innych poza składkami członkowskimi źródeł 

dochodów. W 2006 r. Demokratyczna Partia Lewicy utworzyła Komitet Wyborczy w 

celu  udziału  w  wyborach  do  organów  samorządu  terytorialnego.  Finansowanie 

kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego partii odbyło się niezgodnie z przepisami 

art.  83c  ust.  1  Ordynacji  wyborczej  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików 

województw oraz przepisami art. 35 ustawy o partiach politycznych. Demokratyczna 

Partia  Lewicy  gromadziła  środki  pieniężne  i  dokonywała  wydatków  na  kampanię 

wyborczą  z  pominięciem  Funduszu  Wyborczego.  Zostało  to  ustalone  w  badaniu 

sprawozdania wyborczego i znajduje potwierdzenie w uchwale Państwowej Komisji 

Wyborczej  o  jego  odrzuceniu.  Sprawozdanie  o  źródłach  pozyskania  środków 

finansowych  w  2006  r.,  w  części  dotyczącej  wpływów  i  wydatków  Funduszu 

Wyborczego  nie  wykazuje  przychodów  środków  pieniężnych  i  wydatków.  We 

wszystkich pozycjach tej części sprawozdania wykazane jest zero.

Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o partiach politycznych gromadzenie 

środków pieniężnych i dokonywanie wydatków na kampanię wyborczą z pominięciem 

Funduszu Wyborczego stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania.

2



Demokratycznej  Partii  Lewicy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  na 

niniejsze  postanowienie  do  Sądu  Najwyższego  w  terminie  7  dni  od  dnia 

doręczenia postanowienia.

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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