
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 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 2001 r. Nr 79, poz. 857, 

z późn. zm.1)) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń informację finansową partii politycznej Sojusz Lewicy 

Demokratycznej o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2010 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2010 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). 

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 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 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1702. 
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w PKO BP S.A. w Warszawie. Stan środków na subkoncie w dniu 1 stycznia 2010 r., 

jak wynika ze sprawozdania oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta, wyniósł 

32 375,92 zł. 

W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 14 388 733,69 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za 2009 r. 

(3 597 183,42 zł) oraz trzy raty subwencji za 2010 r. (pierwsza 3 597 183,43 zł i dwie 

kolejne po 3 597 183,42 zł każda). 

Ze sprawozdania Partii oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, 

iż na subkoncie dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również wpływy 

z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 

81,63 zł oraz, że Partia pozyskała 26,79 zł z dodatnich różnic kursowych oraz poniosła 

stratę w kwocie 144,74 zł związaną z ujemnymi różnicami kursowymi. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2010 r. wyniosły 14 386 075,18 zł, w tym: 

− na cele statutowe 8 241 605,96 zł, 

− na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych wraz z odsetkami 4 155 029,22 zł, 

− na Fundusz Wyborczy 1 270 000,00 zł. 

Wydatki na cele statutowe były dokonywane zarówno w formie bezpośrednich 

przelewów z subkonta subwencji, jak również za pośrednictwem innych posiadanych 

przez Partię rachunków bankowych. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2010 r. przekazał na Fundusz Ekspercki, 

prowadzony na rachunku bankowym w banku Pekao SA nr rach. 51 1240 6250 1111 

0000 4590 4819 kwotę 719 440,00 zł, co stanowi 5,00 % otrzymanej w 2010 r. subwencji. 

Saldo początkowe na Funduszu Eksperckim w dniu 1 stycznia 2010 r. wyniosło 

1 884 844,83 zł. Do przychodów Funduszu Eksperckiego w 2010 r. zaliczono także kwotę 

125 661,47 zł naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

oraz z zakładanych lokat bankowych. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 701 277,00 zł, z czego 

na ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne Partia 

wydatkowała 541 658,00 zł, na działalność wydawniczo-edukacyjną 159 298,00 zł, 

a na koszta prowadzenia rachunku Funduszu Eksperckiego 321,00zł.  

Stan środków Funduszu Eksperckiego na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 

2 028 669,30 zł. 

Wykazana w sprawozdaniu niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej 

w 2010 r. wyniosła 34 998,11 zł. 
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Po przeanalizowaniu informacji finansowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r., 

z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię 

wyjaśnień, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.  

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław 
Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms,  

 

 


