
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

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

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 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 i 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 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, 

poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

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

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 r. ze wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 3 ustawy. 

Uzasadnienie 

Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP 12) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2008 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 2003 r. (Dz. U. Nr 33, 

poz. 268).  

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy, 

nie zgłosił zastrzeŜeń do informacji. 

W wyniku badania informacji finansowej Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, Ŝe dla gromadzenia środków finansowych z subwencji w okresie 
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sprawozdawczym partia posiadała wyodrębniony rachunek bankowy w PKO BP S.A. 

O/Warszawa o numerze 09 1020 1013 0000 0902 0161 8032. 

Prawo do subwencji Partia Demokratyczna – demokraci.pl uzyskała w związku 

z udziałem w wyborach do Sejmu RP w 2007 r. w koalicji wyborczej Lewica i 

Demokraci. SLD+SDPL+PD+UP. Przychody otrzymane z subwencji na łączną kwotę 

1.689.377,51 zł zostały przelane na konto subwencji w 3 ratach kwartalnych. Z kwoty 

tej wydatkowano 1.089.327,30 zł, w tym z przeznaczeniem na Fundusz Ekspercki – 

56.315,00 zł, na Fundusz Wyborczy – 203.509,74 zł oraz na realizację celów 

statutowych niezwiązanych bezpośrednio z wyborami lub referendum – 213.286,75 zł. 

Niewykorzystana kwota subwencji na koniec 2008 r. wynosiła 600.050,21 zł, z tego 

600.000,00 zł pozostawało na bankowej lokacie terminowej. 

Przychody i wydatki Funduszu Eksperckiego były realizowane z odrębnego 

subkonta – do 31.10.2008 r. w Banku DNB Nord Polska S.A., a po zamknięciu tego 

rachunku – z rachunku w PKO BP S.A., na który przekazano środki ze 

zlikwidowanego konta. Numery obydwu tych rachunków zostały wykazane w 

informacji finansowej. 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy partia powinna przekazać na Fundusz Ekspercki 

minimum 5% otrzymanej subwencji. Od kwoty wykazanej w pozycji I informacji 

przekazane środki na Fundusz Ekspercki stanowią tylko 3,33% otrzymanej subwencji., 

a to stanowi uchybienie polegające na naruszeniu art. 30 ust. 3 ustawy. 

Z raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych przez skarbnika partii 

wynika, iŜ drugą uzupełniającą transzę środków na Fundusz Ekspercki przelano 

w dniu 6 stycznia 2009 r., bezpośrednio po upływie terminu lokaty. 

Środki finansowe Funduszu Eksperckiego w kwocie 39.315,00 zł wydatkowane 

zostały na badanie opinii publicznej, ekspertyzy socjologiczne i społeczno- 

-ekonomiczne. Biegły rewident nie zgłosił zastrzeŜeń do wydatków z Funduszu, które 

były realizowane zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. 

Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej w 2008 r. na Fundusz Ekspercki 

wyniosła 16.999,28 zł. Z otrzymanej subwencji Partia Demokratyczna – demokraci.pl 

przekazała w 2008 r. 203.509,74 zł na Fundusz Wyborczy, w celu spłaty rat 

kapitałowych kredytu z odsetkami zaciągniętego na wybory do Sejmu i do Senatu. 
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Pozostałe wydatki, w kwocie 213.286,75 zł, stanowią koszty funkcjonowania partii 

i jej struktur terenowych. Największymi kwotowo pozycjami są wydatki na 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (101.702,66 zł) oraz 

usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu (95.922,78 zł). 

Oprócz spłaty kredytu za pośrednictwem Funduszu Wyborczego partia dokonała 

ze środków subwencji spłaty kredytów z odsetkami na kwotę 616.215,81 zł. Według 

informacji udzielonych przez skarbnika, partia dokonała w 2008 r. spłaty wszystkich 

zobowiązań kredytowych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

Partii Demokratycznej – demokraci.pl o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego 

rewidenta oraz wyjaśnień udzielonych przez partię postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


