
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Demokratyczna – demokraci.pl 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, 

poz. 924, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

odrzucić 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 2015 r. z powodu naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy o partiach 

politycznych. 

Uzasadnienie 

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

przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2015 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 załączono opinię i raport 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, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Partia Demokratyczna – demokraci.pl wykazała, iż w okresie 
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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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sprawozdawczym pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 15 238,41 zł. Dla 

gromadzenia środków finansowych partia posiadała następujące rachunki bankowe, 

otwarte w banku PKO BP S.A.: 

 rachunek bieżący o nr 02 1020 1013 0000 0202 0161 8016; 

 rachunek wyodrębnionych wpływów, wykorzystywany we wcześniejszych latach 

dla gromadzenia środków finansowych subwencji z budżetu państwa o nr 09 1020 

1013 0000 0902 0161 8032;  

 rachunek wyodrębnionych wpływów, wykorzystywany we wcześniejszych latach 

dla gromadzenia środków finansowych Funduszu Eksperckiego o nr 71 1020 1026 

0000 1002 0137 9748; 

 8 rachunków pomocniczych dla gromadzenia środków finansowych w Regionach – 

rachunki te zostały zamknięte w dniu 16 marca 2015 r. 

Partia wykazała w sprawozdaniu, iż na rachunkach bankowych zgromadziła 

kwotę w wysokości 9 917,45 zł, która pochodziła: 

 ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę: 965,00 zł; 

 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

6 948,22 zł; 

 z nadwyżek środków pieniężnych wpłaconych do kasy Partii i odprowadzonych 

następnie na rachunek bankowy: 2 004,23 zł. 

Całkowita kwota środków finansowych wpłaconych do kasy została 

wykazana w kwocie 3 915,00 zł i pochodziła ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak wynika 

z wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Partii na wezwanie Państwowej Komisji 

Wyborczej, całkowita kwota środków zgromadzonych w kasie Partii wyniosła jednak 

2 950,00 zł i w takiej wysokości powinna zostać wykazana w części 1 pkt II 

sprawozdania. 

Środki nieprzekazane na rachunek bankowy zostały pozostawione 

w terenowych jednostkach organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie 

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

Przedłożenie 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. 

Partia wykazała też w sprawozdaniu przychody, pochodzące z innych 

źródeł które, jak wynika z załączonych do sprawozdania wyjaśnień, pochodziły z: 
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 korekty rozliczeń opłat za media za 2014 r. z tytułu użytkowania lokalu 

w Tarnowie: 534,19 zł; 

 zwrotu kaucji za lokal w Katowicach: 452,71 zł; 

 zwrotu przez kontrahentów Partii niezasadnie uiszczonych na ich rzecz kosztów, 

poniesionych w 2014 r.: 1 023,29 zł; 

 zwrotu wynagrodzeń nadpłaconych i rozliczonych przed 2015 r.: 1 400,00 zł. 

Środki te zostały wpłacone na rachunek wyodrębnionych wpływów, 

wykorzystywany we wcześniejszych okresach sprawozdawczych dla gromadzenia 

środków finansowych subwencji z budżetu państwa. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego  

środki gromadzone były na rachunku bankowym nr 26 1020 1026 0000 1402 0137 

9510, prowadzonym w banku PKO BP S.A. I Oddział w Warszawie.  

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2015 r. wynosił 30 242,90 zł. W okresie sprawozdawczym, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego 

sprawozdanie, na Fundusz Wyborczy wpłynęły środki w łącznej wysokości 

20 317,25 zł, które pochodziły z: 

 wpłat własnych, dokonanych przez Partię z rachunku wykorzystywanego 

we wcześniejszych okresach sprawozdawczych dla gromadzenia środków 

finansowych subwencji z budżetu państwa: 20 300,00 zł; 

 odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 17,25 zł. 

Z rachunku Funduszu Wyborczego została wydatkowana łączna kwota 

50 222,00 zł, która została przeznaczona na: 

 finansowanie udziału Partii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2015 r.: 49 800,00 zł; 

 opłaty i prowizje bankowe: 422,00 zł. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia     

2015 r. wyniósł 338,15 zł. 

Badanie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Partia 

Demokratyczna – demokraci.pl z wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych 

w dniu 25 października 2015 r., wykazało, że wydatkował on na prowadzenie 

kampanii wyborczej środki pozyskane z pominięciem rachunku Funduszu 

Wyborczego, co skutkowało odrzuceniem tego sprawozdania w związku 

z pozyskiwaniem przez Komitet środków ze źródeł innych niż Fundusz Wyborczy 

Partii. 

Gromadzenie i wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie 

udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego stanowi 
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naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy, które na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy, 

stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków wydatkowanych z naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy 

do ogólnej kwoty wydatków partii politycznej lub komitetu wyborczego, ani tego, 

czy naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu 

nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych. 

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 partii politycznej Partia Demokratyczna 

– demokraci.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


