
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 6 października 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Demokracja Bezpośrednia 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. 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie partii politycznej Demokracja Bezpośrednia 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. ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych, art. 38 ust. 3 oraz art. 35 ust. 3 ustawy. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Demokracja Bezpośrednia (EwP 322) 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 nie został dołączony raport i opinia biegłego rewidenta 

z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy, co stanowi 

naruszenie art. 38 ust 3 ustawy. Jednocześnie Partia nie zawiadomiła Państwowej 

Komisji Wyborczej o utworzeniu w okresie sprawozdawczym Funduszu Wyborczego 

oraz o powołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu, co stanowi naruszenie art. 35 
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ust. 3 ustawy. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza nie mogła powołać 

biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Partii. 

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. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych w części 

dotyczącej źródeł pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia 

polityczna Demokracja Bezpośrednia wykazała przychody/wpływy w łącznej 

wysokości 26 935,02 zł. W ramach tych środków na rachunkach bankowych o nr 20 

1540 1287 2001 9102 9887 0001 oraz o nr 90 1540 1287 2001 9102 9887 0002, 

otwartych w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie, Partia 

wykazała przychody w łącznej wysokości 24 988,94 zł, które pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę (7 891,00 zł), darowizn pieniężnych 

(16 447,49 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (0,45 zł), 

działalności własnej, o której mowa w art. 27 ustawy (300,00 zł) oraz z nadwyżek 

środków zgromadzonych w kasie, przekazanych następnie na rachunek bankowy 

(350,00 zł). 

Wpłaty dokonane na rachunki bankowe 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. 

Analiza zapisów historii rachunków bankowych Partii wykazała, 

iż całkowite przychody Partii w 2013 r. wyniosły 25 370,00 zł. Państwowa Komisja 

Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1, w związku z art. 34a ust. 2 ustawy, wystąpiła 

do organu statutowego Partii o wyjaśnienie przyczyny różnicy pomiędzy tą kwotą 

a kwotą przychodów wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W udzielonej 

odpowiedzi Skarbnik Partii wskazał, iż różnica ta mogła być wynikiem błędu 

w obliczeniach rachunkowych. 

Całkowita wysokość środków pieniężnych zgromadzonych przez Partię 

w kasie wyniosła 387,00 zł i pochodzila ze składek czlonkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku od wpłacającego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę (370,00 zł) oraz z innych wpłat/darowizn w kwocie nieprzekraczającej 
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w jednym roku od wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę (17,00 zł). 

Środki nieodprowadzone na rachunek bankowy zostały pozostawione w terenowych 

jednostkach organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). 

W sprawozdaniu Partia wykazała także przychody z innych źródeł 

w wysokości 117,49 zł, pochodzące ze zwrotu nadpłat na rzecz podmiotów 

świadczących Partii usługi a także wartości niepieniężne w kwocie 1 800 zł, 

pochodzące z nieodpłatnego użyczenia przez osobę fizyczną lokalu na siedzibę Partii. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, 

dla którego został otwarty w dniu 27 lutego 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska 

I Oddział w Warszawie rachunek o nr 63 1540 1287 2001 9102 9887 0003. 

Przychody/wpływy Funduszu Wyborczego w 2013 r. wyniosły 2 204,66 zł 

i pochodziły z darowizn od osób fizycznych (230,00 zł), z wpłat własnych z rachunku 

bieżącego Partii (1 960,16 zł – w sprawozdaniu została omyłkowo podana kwota 

1960,19 zł) oraz z nadwyżki środków finansowych Komitetu Wyborczego 

Demokracja Bezpośrednia, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w okręgu 

wyborczym nr 73 (14,50 zł). 

Wpłaty od osób fizycznych pochodzą od obywateli polskich mających stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieszczą się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 36a ust. 1 ustawy, 

a ich forma jest zgodna z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że dołączone do sprawozdania 

dokumenty źródłowe pozwoliły ustalić stan faktyczny w zakresie przychodów 

i wydatków Funduszu Wyborczego, w związku z czym mimo braku opinii i raportu 

biegłego rewidenta możliwe było stwierdzenie, że Partia nie naruszyła przepisów 

ustawy o partiach politycznych. 

Wydatki Funduszu Wyborczego w 2013 r. zostały wykazane w kwocie 

2 275,08 zł, z czego kwota 2 125,08 zł została przeznaczona na finansowanie udziału 

Partii w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 

150,00 zł na prowizje i opłaty związane z prowadzeniem Funduszu Wyborczego. 

Analiza zapisów historii rachunku Funduszu Wyborczego wykazała, że całkowita 

kwota wydatków Funduszu w 2013 r. zamknęła się w kwocie 2 185,16 zł, natomiast 

kwota przeznaczona na finansowanie udziału Partii w wyborach uzupełniających 

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 2 035,16 zł i takie wartości powinny 

zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym. 
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Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 

2013 r. wyniósł 19,50 zł. 

Złożenie sprawozdania finansowego, sporządzonego niezgodnie ze stanem 

faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych.  

Zgodnie z art. 38a ustawy stwierdzone uchybienia w gospodarce finansowej 

Partii nie stanowią przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz 

udzielonych przez Partię wyjaśnień, 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: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


