
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo Demokratyczne o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2016 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 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo Demokratyczne 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2016 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych 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. 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 

stwierdziła, co następuje. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki pieniężne w łącznej kwocie 

1 310 895,58 zł. Na rachunkach bankowych wykazanych w załączniku nr 1 

do sprawozdania Partia zgromadziła środki w kwocie 1 300 033,58 zł, na które złożyły 

się środki pochodzące ze sprzedaży należących do Partii składników majątkowych 

(1 300 000,00 zł) wymienionych w załączniku nr 2 do sprawozdania oraz środki 

pochodzące z pozostałych źródeł (33,58 zł).  

W okresie sprawozdawczym do kasy Stronnictwa Demokratycznego 

zostały wpłacone środki w łącznej wysokości 10 862,00 zł, które pochodziły 

ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników. Środki te zostały 

pozostawione w kasie Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy o partiach politycznych). 

Wpłaty dokonane do kasy Partii przez osoby fizyczne pochodzą, zgodnie 

z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli polskich, mających stałe 

miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawozdaniu Partia 

wykazała nadto, że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała wartości 

niepieniężnych. 

W pozycji IV sprawozdania jako pozostałe źródła wymieniona została 

kwota 33,58 zł, na którą składa się wpłata od komornika sądowego prowadzącego 

sprawę egzekucyjną KM 1464/08. Wykazana w pozycji IV sprawozdania kwota 

33,58 zł w całości została odprowadzona  na rachunek bankowy Partii. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne 

posiadała w mBank S.A. odrębny rachunek bankowy Funduszu Wyborczego 

o nr 11 1140 1010 0000 5861 1300 1003. Stan środków finansowych Funduszu 

Wyborczego w dniu 1 stycznia 2016 r. wynosił 462,07 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

nie wpłynęły żadne środki finansowe. Partia w 2016 r. nie poniosła wydatków 

z Funduszu Wyborczego, co potwierdził biegły rewident w opinii i raporcie. Na dzień 

31 grudnia 2016 r. saldo rachunku Funduszu Wyborczego wynosiło 462,07 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień 

Partii oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 
 


