
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania 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 2013 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 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 2013 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2) 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 2013 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). 

Do sprawozdania dołączono raport i opinię 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 w łącznej wysokości 

2 819 567,57 zł. W ramach tych przychodów kwota 2 795 057,56 zł była gromadzona 

na podstawowym rachunku bankowym Partii nr 38 1140 1010 0000 5861 1300 1002, 

prowadzonym w mBank S.A. Oddział w Warszawie oraz na 16 rachunkach 

pomocniczych otwartych w BRE Bank S.A. Środki te pochodziły z wpłat od osób 

fizycznych z tytułu składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

od wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę (575,00 zł), ze sprzedaży 

należących do partii składników majątkowych (2 791 071,92 zł), z nadwyżek środków 

finansowych zgromadzonych w kasie i wpłaconych następnie na rachunek 

bankowy (2 344,00 zł) oraz z wpłat od komornika sądowego i zwrotu opłaty sądowej, 

w prowadzonej przez Partię sprawie (1 066,64 zł). Na podstawowy rachunek bankowy 

Partii wpłynęła też łączna kwota 15 346,41 zł, dokonana przez różne podmioty tytułem 

zwrotu środków nadpłaconych przez Partię na rzecz tych podmiotów; środki te 

nie zostały wliczone do przychodów Partii. 

Wpłaty dokonane na rachunki bankowe Partii pochodzą od obywateli 

polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 

ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

Całkowita kwota środków finansowych pozyskanych przez Partię w okresie 

sprawozdawczym do kasy wyniosła 26 854,00 zł. Środki te pochodziły z wpłat składek 

członkowskich w wysokości nieprzekraczającej od jednego wpłacającego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i zostały dokonane przez obywateli polskich 

mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Partia 

pozostawiła te przychody w swoich terenowych jednostkach organizacyjnych 

na pokrycie wydatków związanych z ich bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne 

posiadała wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Wyborczego nr 11 1140 1010 

0000 5861 1300 1003, prowadzony w BRE Bank S.A. Na dzień 1 stycznia 2013 r. stan 

środków na tym rachunku wynosił 270 417,15 zł. 

Przychody Funduszu Wyborczego w okresie sprawozdawczym wyniosły 

2 800,00 zł i pochodziły z wpłat dokonanych przez obywateli polskich, mających stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem limitu 
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określonego w art. 36a ust. 1 ustawy oraz w formie zgodnej z treścią art. 36a ust. 3 

ustawy. 

Wydatki Funduszu Wyborczego w 2013 r. wyniosły 33 900,00 zł i zostały 

przeznaczone na finansowanie udziału Partii w wyborach przedterminowych do Rady 

Miasta Żagań oraz Burmistrza Miasta Żagań, zarządzonych na dzień 19 maja 2013 r. 

Saldo środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 

2013 r. wyniosło 239 317,15 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


