
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej Partii Demokratycznej-demokraci.pl o otrzymanej 

subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, 

z późn. zm.1)) 

postanawia 

przyj ąć informację  finansową Partii Demokratycznej-demokraci.pl o otrzymanej  

subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. ze wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 34 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia Demokratyczna-demokraci.pl (EwP 12) przedłożyła Państwowej 

Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji  oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2010 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 

2 ustawy o partiach politycznych. Do informacji załączono opinię i raport biegłego 

rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 33, poz. 268). 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1702. 
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Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonej informacji 

finansowej, opinii i raportu biegłego rewident oraz załączonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Partia Demokratyczna-demokraci.pl dla gromadzenia środków z subwencji 

posiadała subkonto o numerze 09 1020 1013 0000 0902 0161 8032 otwarte w PKO 

Bank Polski SA. Stan środków na subkoncie na dzień 1 stycznia 2010 r., jak wynika 

z opinii i raportu biegłego rewidenta, wyniósł 128 479,22 zł. Partia posiadała również 

lokatę bankową w wysokości 200 000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 2 398 122,29 zł. na którą składały się: IV rata subwencji za rok 2009 

(599 530,57 zł), I rata subwencji za rok 2010 (599 530,58 zł), II rata subwencji za rok 

2010 (599 530,57 zł), III rata subwencji za rok 2010 (599 530,57 zł). 

Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również 

wpływy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od zgromadzonych środków 

w kwocie 13 891,00 zł.  

W informacji Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2010 r. wyniosły 1 291 622,19 zł, w tym: 

− na Fundusz Ekspercki: 150 000,00 zł, 

− na Fundusz Wyborczy: 36 248,60 zł, 

− na cele statutowe: 1 105 373,59 zł, w tym wynagrodzenia i ubezpieczenia 

społeczne (457 700,37 zł), zużycie materiałów i energii (26 624,16 zł), usługi 

obce (380 091,09 zł), podatki i opłaty (5 011,20 zł), pozostałe (235 946,77 zł). 

Po przeanalizowaniu raportu i opinii biegłego rewidenta oraz uzyskaniu 

dodatkowych wyjaśnień od Partii, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, 

że faktyczne wydatki z subwencji różniły od wydatków wskazanych w złożonej 

informacji.  



3 

Do wydatków na cele statutowe wliczono kwotę dokonanych z rachunku 

subwencji przelewów na rachunki regionalne, a nie kwotę faktycznie poniesionych 

wydatków z tych środków. Na koniec roku na rachunkach regionalnych pozostały 

środki pochodzące z subwencji, przekazane w 2010 r., nie stanowiły one zatem 

wydatku w roku 2010. Faktyczne wydatki na cele statutowe wyniosły 1 083 502,40 zł., 

a suma wydatków z otrzymanej subwencji w 2010 r. wyniosła 1 269 751,00 zł. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej subwencji otrzymanej 

w 2010 r. to 1 120 391,10 zł, faktyczna niewykorzystana kwota z subwencji wynosi 

1 142 262,29 zł 

Złożenie informacji finansowej sporządzonej w sposób niezgodny 

ze stanem faktycznym, narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony 

w art. 34 ust 1 ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z art. 34a uchybienie to 

nie stanowi przesłanki do odrzucenia informacji. 

Partia przekazała na Fundusz Ekspercki kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 

6,25% otrzymanej w 2010 r. subwencji, 

Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym 

prowadzonym w PKO Bank Polski SA o numerze 71 1020 1026 0000 1002 0137 

9478. 

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2010 r. na rachunku Funduszu 

Eksperckiego wyniosło 104 153,24 zł. Przychodami na rachunku Funduszu 

Eksperckiego w 2010 r., poza środkami pochodzącymi z subwencji, były także odsetki 

bankowe w wysokości 1 105,43 zł. Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły 

łącznie 198 753,26 zł i były związane z finansowaniem ekspertyz prawnych, 

politycznych i społeczno-ekonomicznych (198 217,26 zł) oraz opłat bankowych 

(536,00 zł). 

W złożonej przez Partię informacji, w części IV „wydatki z części 

subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki”, wpisano kwotę 

przekazaną w roku 2010, a nie kwotę faktycznie poniesionych wydatków. Zgodnie 

z art. 34a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia informacji. 

Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki 

wyniosła 56 505,41 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

Partii Demokratycznej-demokraci.pl o otrzymanej subwencji oraz wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2010 r. z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego 

rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław 

Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 

Włodzimierz Ryms,  

 


