
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 6 października 2014 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej 
o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a 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 informację finansową partii politycznej Sojusz Lewicy 
Demokratycznej o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji 
w 2013 r.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) przedłożyła 
Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 
poniesionych z subwencji w 2013 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. w sprawie informacji 
finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 
(Dz. U. Nr 33, poz. 268). 

Żaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy 
nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów 
stwierdziła, co następuje. 

W złożonej informacji o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 
poniesionych z subwencji w 2013 r. partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej 
wykazała, że dla gromadzenia środków finansowych z subwencji posiadała odrębne 
subkonto o numerze 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935, prowadzone w banku PKO 
BP S.A. Warszawie. Saldo środków finansowych subwencji w dniu 1 stycznia      
2013 r. wyniosło 1 070 278,10 zł, z czego na rachunku bankowym pozostawała 
kwota 1 068 701,82 zł a w kasie 1 576,28 zł. 
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W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji 
w wysokości 6 293 068,99 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za rok 2012 r. 
(1 573 267,25 zł) oraz I i II rata subwencji za 2013 r. (każda w kwocie     
1 573 267,24 zł) oraz III rata subwencji za 2013 r. (1 573 267,26 zł). 

Na rachunek bankowy subwencji wypłynęły dodatkowo środki 
w wysokości 41 380,39 zł pochodzące z odsetek bankowych. 

W informacji Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 
w 2013 r. wyniosły 4.925.948,09 zł, w tym: 
− na Fundusz Ekspercki przekazano kwotę 314 700,00 zł, 
− na Fundusz Wyborczy przekazano kwotę 54 000,00 zł, 
− na cele statutowe niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum, 

wydano kwotę 4 557 248,09 zł, w tym na wynagrodzenia, ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia: 2 273 873,34 zł, zużycie materiałów i energii: 
162 976,27 zł, usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu: 
1 867 489,36 zł, podatki i opłaty: 33 899,45 zł, pozostałe cele statutowe: 
219 009,67 zł. 

W toku badania załączonych do informacji dokumentów Państwowa 
Komisja Wyborcza nie stwierdziła dokonania wydatków z otrzymanej subwencji 
na cele niezwiązane z działalnością statutową Partii. Wydatków takich nie stwierdził 
również biegły rewident badający informację finansową Partii. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej przez Partię subwencji 
w 2013 r., wyniosła 2 478 779,39 zł. Stan środków finansowych na rachunku 
bankowym subwencji w dniu 31 grudnia 2013 r., jak wynika z opinii i raportu 
biegłego rewidenta, wyniósł 2 478 610,35 zł, natomiast w kasie pozostawała kwota 
169,04 zł. 

W badanym okresie, Partia nie przekazywała środków z subwencji 
na bieżący rachunek bankowy a wszystkie płatności regulowała bezpośrednio 
z subkonta subwencji. 

Partia przekazała w okresie sprawozdawczym na Fundusz Ekspercki 
kwotę 314 700 zł w 7 ratach, co stanowi 5,00% otrzymanej w 2013 r. subwencji. 

Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym 
prowadzonym w Banku PKO BP S.A. w Warszawie nr 57 1020 1026 0000 1102 
0195 5376. 

Na rachunku Funduszu Eksperckiego naliczone zostały odsetki bankowe 
od zgromadzonych środków w kwocie 35 484,17 zł. 

Saldo początkowe Funduszu Eksperckiego na dzień 1 stycznia 2013 r. 
wyniosło 1 000 202,47 zł, z czego na rachunku pozostawała kwota 202,47 zł, 
a na założonych lokatach kwota 1 000 000,00 zł.  
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Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 1 145 119,50 zł 
i zostały przeznaczone na: finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, 
socjologicznych i społeczno – ekonomicznych: 1 032 752,50 zł, działalność 
wydawniczo-edukacyjną: 111 815,00 zł, koszty finansowe prowadzenia rachunku: 
552,00 zł. W wyniku badania załączonych do sprawozdania dokumentów 
nie stwierdzono wydatkowania środków Funduszu Eksperckiego na cele inne 
niż określone w art. 30 ust. 4 ustawy. 

Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 
2013 r. wyniosło 205 267,14 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, załączonymi do niej dokumentami, opinią 
i raportem biegłego rewidenta, oraz udzielonymi przez Partię wyjaśnieniami, 
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 

 


