
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 października 2012 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Demokratyczna – 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 2011 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 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Partia Demokratyczna – 

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 2011 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12) 

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 2011 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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). 
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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. 

Partia Demokratyczna – demokraci.pl w okresie sprawozdawczym 

pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 1 534 531,89 zł (z wyłączeniem 

przychodów Funduszu Wyborczego). 

Partia posiadała: podstawowy rachunek bankowy dla gromadzenia składek 

i darowizn w banku PKO BP S.A. I Oddział w Warszawie, nr 02 1020 1013 0000 

0202 0161 8016 oraz 12 rachunków przeznaczonych dla struktur regionalnych partii 

oraz jej struktury młodzieżowej. Rachunki dla Regionu Podbeskidzie, Regionu 

szczecińskiego, Platformy młodzieżowej oraz Regionu okołowarszawskiego zostały 

przez Partię w okresie sprawozdawczym zlikwidowane. Partia posiadała również 

subkonto dla gromadzenia środków finansowych subwencji z budżetu państwa, 

subkonto Funduszu Eksperckiego oraz rachunek Funduszu Wyborczego. 

Na podstawowe rachunki bankowe Partia pozyskała wpłaty w łącznej 

wysokości 1 528 717,81 zł, na które składały się: 

− wpłaty od osób fizycznych z tytułu: 

− składek członkowskich: 220,00 zł, 

− darowizn: 520,00 zł, 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

878,25 zł, 

− środki pochodzące ze sprzedaży należących do Partii składników majątkowych: 

24 000,00 zł, 

− środki przekazane przez komitet wyborczy utworzony przez Partię w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w 2011 r., za korzystanie przez ten komitet z domeny i strony 

internetowej, lokalu oraz telefonów komórkowych należących do Partii: 

1 805,66 zł, 

− otrzymana przez Partię subwencja: 1 499 393,90 zł, 
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− pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków finansowych, odprowadzone 

następnie na rachunek bankowy: 1 900,00 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunek 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, mieszczą 

się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 

ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 

ustawy. 

Do kasy Partia pozyskała środki pieniężne w łącznej wysokości 7 714,08 zł, 

które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Środki niewpłacone 

na rachunek bankowy były gromadzone w terenowych jednostkach organizacyjnych 

Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością 

(art. 26a ustawy o partiach politycznych). 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Partia Demokratyczna – 

demokraci.pl posiadała odrębny rachunek bankowy Funduszu Wyborczego, 

prowadzony w banku PKO BP S.A. I Oddział w Warszawie, nr 26 1020 1026 0000 

1402 0137 9510. Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2011 r. wynosił 8 284,92 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego zostały 

pozyskane środki finansowe w łącznej kwocie 40 456,25 zł, które pochodziły z: 

− wpłat własnych środków pochodzących z subwencji na działalność statutową: 

40 000,00 zł, 

− odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 0,64 zł, 

− środków z rachunku bankowego komitetu wyborczego, utworzonego przez Partię 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w 2011 r.: 455,61 zł. 

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 43 320,00 zł i zostały 

przeznaczone na: 
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− finansowanie udziału Partii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2011 r.: 

42 900,00 zł, 

− opłaty i prowizje bankowe: 420,00 zł. 

Stan konta Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 

5 421,17 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Maria Grzelka, 
Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


