UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie informacji finansowej partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej
o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2011 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 2011 r. Nr 155, poz. 924)
postanawia
przyjąć informację finansową partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej
o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2011 r.
ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 3 ustawy o partiach
politycznych.
Uzasadnienie
Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) przedłożyła
Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach
poniesionych z subwencji w 2009 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 przedłożonej informacji
finansowej, opinii i raportu biegłego rewidenta, załączonych dokumentów oraz
udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień stwierdziła, co następuje.
Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej dla gromadzenia środków
z subwencji posiadała subkonto o numerze 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935 otwarte
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w PKO BP S.A. w Warszawie. Stan środków na subkoncie w dniu 1 stycznia 2011 r.,
jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, wyniósł 34 998,11 zł.
W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji
w wysokości 8 966 363,37 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za 2010 r.
(3 597 183,42 zł), oraz trzy raty subwencji za 2011 r. (po 1 799 726,65 zł każda).
Na subkoncie dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również wpływy
z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości
21,55 zł oraz z tytułu dodatnich różnic kursowych w wysokości 87,99 zł. Biegły rewident
w trakcie badania nie stwierdził wydatków z otrzymanej subwencji na cele niezwiązane
z działalnością statutową partii, tj. niezgodnych z treścią art. 34a ust a ustawy, co znalazło
wyraz w opinii i raporcie.
W sprawozdaniu Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji
w 2011 r. wyniosły 9 024 404,29 zł, w tym:
−

na cele statutowe: 1 288 575,85 zł,

−

na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych wraz z odsetkami: 3 835 828,44 zł,

−

na Fundusz Wyborczy: 3 600 000,00 zł,

−

na Fundusz Ekspercki: 300 000,00 zł.
Przekazana na rachunek Funduszu Eksperckiego otwarty w banku Pekao S.A.,

nr rach. 51 1240 6250 1111 0000 4590 4819, kwota 300 000,00 zł stanowi 3,33%
otrzymanej w 2011 r. subwencji, co stanowi naruszenie art. 30 ust. 3 ustawy o partiach
politycznych, zgodnie z którym partia powinna przekazać na Fundusz Ekspercki
minimum 5% otrzymanej subwencji. Według opinii i raportu biegłego rewidenta
uzupełnienie Funduszu Eksperckiego do obowiązującego poziomu 5% otrzymanej za rok
sprawozdawczy subwencji nastąpiło dopiero 01.02.2012 r. Stwierdzone uchybienie,
na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy, nie powoduje odrzucenia informacji finansowej.
Saldo początkowe na Funduszu Eksperckim w dniu 1 stycznia 2011 r.
wyniosło 2 028 669,30 zł. Do przychodów Funduszu Eksperckiego w 2011 r. oprócz
kwoty 300 000,00 zł pozyskanej z subwencji zaliczono także kwotę 14 757,59 zł
naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 429 747,80 zł, z czego
na ekspertyzy

prawne,

polityczne,

socjologiczne

i społeczno-ekonomiczne

Partia

wydatkowała 417 724,80 zł, na działalność wydawniczo-edukacyjną 11 655,00 zł,
a na koszty finansowe prowadzenia Funduszu Eksperckiego 368,00 zł.
Stan środków Funduszu Eksperckiego na 31 grudnia 2011 r. wyniósł
1 913 679,09 zł.
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Wykazana w sprawozdaniu niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej
w 2011 r. wyniosła 7 066,73 zł.
Po przeanalizowaniu informacji finansowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2011 r.,
z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza
postanowiła jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński,
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

