
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 6 października 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej 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 Sojusz Lewicy Demokratycznej 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 uchybienia polegającego 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 (Dz. U. Nr 33 poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) 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. 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Sprawozdanie finansowe 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). 
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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 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Sojusz Lewicy 

Demokratycznej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody 

w łącznej kwocie 10 066 822,71 zł. Partia, jak wynika z udzielonych wyjaśnień 

posiadała dla gromadzenia przychodów podstawowy rachunek bankowy o nr 97 1020 

1013 0000 0602 0002 5213, prowadzony w banku PKO BP S.A. I Regionalny Oddział 

Korporacyjny w Warszawie a także subkonto dla gromadzenia środków finansowych 

subwencji z budżetu państwa oraz subkonto Funduszu Eksperckiego. Dane dotyczące 

podstawowego rachunku bankowego Partii nie zostały wykazane w części 1 pkt I 

sprawozdania. Na rachunkach bankowych Partia zgromadziła kwotę 9 357 999,78 zł, 

na którą złożyły się: 

− składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 

1 014 051,15 zł, 

− składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 621 123,42 zł, 

− darowizny pieniężne: 669 328,13 zł,  

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

271 459,88 zł, 

− środki pochodzące ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych: 

36 465,00 zł, 

− kwota otrzymanej subwencji: 6 293 068,99 zł, 

− pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych: 452 503,21 zł. 

Wpłaty dokonane na podstawowy rachunek bankowy 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. 
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Ponadto w 2013 r. Partia pozyskała też środki finansowe pochodzące 

z innych źródeł w łącznej wysokości 328 956,38 zł, na które złożyły się następujące 

wpłaty: 

− z tytułu wpisowego przez osoby przystępujące do Partii: 12 695,00 zł, 

− z tytułu refundacji kosztów utrzymania lokali Partii, użyczonych na biura 

poselskie: 27 277,62 zł, 

− zwrot części opłaconego ubezpieczenia dotyczącego sprzedanego samochodu: 

1 744,00 zł, 

− zwrot poniesionych nakładów na remont lokalu w Prudniku: 29 581,68 zł, 

− zwrot części opłaconego wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Rozbrat 44a 

za rok 2011: 253 665,00 zł, 

− odszkodowania za zalanie pomieszczeń: 3 993,08 zł. 

Środki te, jak wynika z udzielonych wyjaśnień oraz załączonych 

do sprawozdania dokumentów, zostały odprowadzone na rachunek bankowy Partii. 

Nie zostały jednak doliczone do kwoty środków pieniężnych wpłaconych na rachunki 

bankowe Partii, wykazanej w pkt. I sprawozdania. 

Do kasy Partia, jak wynika z udzielonych wyjaśnień, pozyskała środki 

pieniężne w łącznej wysokości 832 369,76 zł, które pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników (818 429,76 zł) oraz z innych wpłat/darowizn 

w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku od wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników (13 940,00 zł). W sprawozdaniu Partia 

wykazała nieprawidłowo kwotę całkowitych przychodów pieniężnych pozyskanych 

do kasy w wysokości 379 866,55 zł oraz kwotę przychodów pochodzących ze składek 

członkowskich w wysokości 365 926,55 zł. 

Ze środków zgromadzonych w kasie, kwotę 452 503,21 zł przekazano, 

zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych, na rachunek bankowy Partii. 

Resztę środków finansowych pozostawiono w terenowych jednostkach 

organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą 

działalnością (art. 26a ustawy). 

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. 
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Zgodnie z art. 38a ustawy stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Sojusz Lewicy 

Demokratycznej posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 

20 1020 1026 0000 1302 0188 5037, prowadzony w banku PKO BP S.A. 

w Warszawie. Saldo tego rachunku w dniu 1 stycznia 2013 r. wynosiło 3 826,07 zł, 

a ponadto w kasie Funduszu pozostawała kwota 230,90 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 273 874,12 zł, w tym: 

− środki pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 211 704,69 zł, 

− środki pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bieżącego Partii): 5 512,50 zł, 

− kwota przekazana z subwencji: 54 000,00 zł, 

− zwrot nadpłat zobowiązań dotyczących wyborów samorządowych, 

przeprowadzonych w 2010 r.: 1 090,00 zł, 

− zwrot niewykorzystanych środków przez komitety wyborcze utworzone przez 

Partię w 2013 r.: 1 566,44 zł, 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 0,49 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. Wpłaty nieprawidłowe 

na Fundusz Wyborczy w łącznej wysokości 27 100,00 zł zostały zwrócone 

wpłacającym. 

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 157 074,43 zł i zostały 

przeznaczone na:  

− spłatę zobowiązań z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2011 r.: 116,00 zł, 

− finansowanie udziału Partii w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73, przeprowadzonych 

21 kwietnia 2013 r.: 10 664,00 zł, 

− spłatę zobowiązań z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w 2010 r.: 2 180,00 zł, 

− finansowanie udziału Partii w wyborach samorządowych (uzupełniających i 

ponownych), przeprowadzonych w 2013 r.: 140 389,11 zł, 

− prowizje bankowe: 2 247,00 zł, 
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− odsetki od nieterminowych zapłat: 270,12 zł, 

− wpłatę na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowych, 

pozyskanych z naruszeniem przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw: 1 200,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 

119 933,96 zł, natomiast w kasie Funduszu pozostawała kwota 922,70 zł. 

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 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 

 


