
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 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 2008 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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń 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 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12) przedłoŜyła 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 2008 r., z zachowaniem terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 
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Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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). 

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

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania partii, załączonych do niego dokumentów, 

opinii i raportu biegłego rewidenta, a takŜe na podstawie wyjaśnień partii, Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Partia Demokratyczna – demokraci.pl uzyskała w 2008 r. przychody w kwocie 

3.044.435,43 zł, na co składają się: wpływy na rachunek bankowy od osób fizycznych 

ze składek członkowskich i darowizn – łącznie 84.354,46 zł, dotacja podmiotowa 

naleŜna partii po wyborach parlamentarnych w 2007 r. oraz po przeprowadzonych 

w tym samym roku wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 33 

w woj. warmińsko-mazurskim – łącznie 1.227.829,08 zł, subwencja – 1.689.377,51 zł, 

środki pienięŜne wpłacone do kasy partii – ogółem 41.996,96 zł oraz odsetki 

od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych – 877,42 zł. 

Środki pienięŜne gromadzone były na rachunkach bankowych bieŜących 

i odrębnych subkontach wymaganych do prowadzenia gospodarki finansowej. 

W okresie sprawozdawczym Partia Demokratyczna – demokraci.pl posiadała rachunek 

podstawowy w dwóch bankach: w Banku DnB Nord Polska S.A. i w PKO BP S.A. 

Po zlikwidowaniu z dniem 31.10.2008 r. rachunku w DnB Nord Polska i przeniesieniu 

środków, obrót bankowy odbywał się tylko na rachunku podstawowym w PKO BP 

S.A. 

NiezaleŜnie od bieŜącego rachunku podstawowego, będącego w dyspozycji 

organów statutowych, partia posiadała odrębny rachunek dla Regionu Mazowsze, 

a takŜe rachunek na przelew dotacji podmiotowej, z którego dokonano niezwłocznie 

spłaty kredytu. 

Wpłaty dokonywane jako składki członkowskie i darowizny udokumentowane 

są imiennymi wykazami – załącznikami do sprawozdania. Na podstawie analizy 
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historii rachunków bankowych stwierdza się, iŜ zachowane zostały zarówno limity, 

jak i formy wpłat na rachunek bankowy, jak wymaga tego art. 25 ust. 4 i 5 ustawy. 

Z kwoty wpłaconej do kasy, nadwyŜkę środków niewykorzystanych 

na pokrycie wydatków związanych z bieŜącą działalnością, kwotę 22.497,00 zł, 

przekazano na rachunek bankowy. 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu 

Wyborczego, po stronie przychodów wykazano kwotę 244.352,29 zł. Środki Funduszu 

Wyborczego były gromadzone w okresie od stycznia do października na rachunku 

w Banku DnB Nord Polska S.A.. W dniu 31.10.2008 r. złoŜono dyspozycję 

zamknięcia tego rachunku i przeniesienia środków na rachunek otwarty 

w PKO BP S.A.. 

Przychody Funduszu Wyborczego pochodzą z wpłat od osób fizycznych, 

wnoszonych przelewem przez członków partii z ich rachunków – kwota 40.804,62 zł 

oraz z subwencji – 203.509,74 zł (przelew w dniu 31.07.2008 r.). Pozostałe przychody 

Funduszu pochodzą z wpłat własnych partii (z rachunku bieŜącego) oraz z odsetek 

od środków na rachunku bankowym. 

Wydatki Funduszu Wyborczego w 2008 r. wyniosły 241.353,83 zł i obejmują 

dwie pozycje: kwotę 212.195,55 zł tytułem spłaty kredytu zaciągniętego na wybory 

do Sejmu i Senatu w 2005 r. wraz z odsetkami oraz kwotę 28.806,91 zł, przeznaczoną 

na sfinansowanie działalności Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej – 

–demokraci.pl w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 21 

w woj. podkarpackim. Kwota przekazana na wybory uzupełniające obejmuje spłatę 

zobowiązań powyborczych i jest zgodna z treścią sprawozdania Komitetu 

Wyborczego. 

Według opinii raportu biegłego rewidenta z badania Funduszu Wyborczego, 

operacje finansowe dokonywane przez partię są udokumentowane prawidłowymi 

dowodami księgowymi. Wszystkie pozycje wykazane w sprawozdaniu wynikają 

z zapisów w księgach rachunkowych. 

Stan konta Funduszu Wyborczego na koniec 2008 r. wynosił 99,28 zł oraz 

na lokacie bankowej 3.200,00 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

finansowym Partii Demokratycznej – demokraci.pl, opinią i raportem biegłego 

rewidenta oraz wyjaśnieniami partii, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski,  Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


