
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, z późn. 

zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń 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 2015 r. 

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 2015 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). 

                                              
1)

 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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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 13 605 286,23 zł, w tym na bieżącym rachunku bankowym 

o nr 97 1020 1013 0000 0602 0002 5213, prowadzonym w banku PKO BP S.A. 

I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie zgromadziła środki w kwocie 

13 227 502,16 zł, na którą złożyły się: 

 składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 483 994,86 zł; 

 składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 318 577,59 zł; 

 darowizny pieniężne: 678 250,53 zł; 

 odsetki bankowe 53,53 zł; 

 kredyty: 4 500 000,00 zł; 

 kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 609 025,68 zł; 

 kwota otrzymanej subwencji 6 254 323,99 zł; 

 pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych: 383 275,98 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. 

W pozycji IV sprawozdania (pozostałe źródła), przeznaczonej dla środków 

niewymienionych w pozycji I, II i III Partia wykazała, że w 2015 r. pozyskała środki 

w łącznej kwocie 43 435,21 zł, na które złożyły się następujące wpłaty: 

 z tytułu wpisowego przez osoby przystępujące do Partii: 6 560,00 zł; 
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 z tytułu refundacji kosztów utrzymania lokali Partii, użyczonych na biura 

poselskie: 29 819,78 zł; 

 z tytułu dodatnich różnic kursowych: 34,91 zł; 

 odszkodowania z firm ubezpieczeniowych: 7 020,52 zł. 

Jak wynika z nadesłanych w trakcie badania wyjaśnień Partii wszystkie 

wykazane w pozycji IV sprawozdania środki poza kwotą 34,91 zł zostały 

odprowadzone na rachunek bankowy Partii. Kwota 34,91 zł według dalszych 

wyjaśnień nie pochodzi z wpłaty gotówkowej dokonanej do kasy Partii, a wynika 

jedynie z zaksięgowania środków wygenerowanych w związku z wyceną 

pozostających w dyspozycji Partii walut z dnia ich nabycia a wyceną dokonaną 

na koniec ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Różnica między wartością 

nabytych walut a ich wartością ustaloną na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 34,91 zł 

wykazaną w pozycji IV sprawozdania, jako dodatnia różnica kursowa.  

Rozliczenie różnic kursowych na dzień bilansowy jest operacją o charakterze 

księgowym, Partia zatem w okresie rozliczeniowym nie pozyskała środków w kwocie 

34,91 zł a jedynie dokonała przeszacowania zgromadzonych w kasie walut 

na potrzeby zamknięcia roku rozliczeniowego w aspekcie księgowym. 

Do kasy Partia pozyskała środki pieniężne w łącznej wysokości 

717 624,84 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników 

(711 944,84 zł) oraz z innych wpłat/darowizn w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku od wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników 

(5 680,00 zł). 

Ze środków zgromadzonych w kasie, kwotę 5 680,00 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). 

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. 
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w Warszawie. Saldo rachunku w dniu 1 stycznia 2015 r. wynosiło 40 887,55 zł, 

a ponadto w kasie Funduszu pozostawała kwota 11 058,30 zł. 

 W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 8 503 689,73 zł, w tym: 

 środki pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 3 953 362,80 zł; 

 środki pochodzące z wpłat własnych Partii: 3 037 184,64 zł; 

 kwota przekazana z subwencji: 1 492 465,89 zł; 

 zwrot nadpłat zobowiązań dotyczących wyborów organów jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w 2014 r.: 20 382,87 zł; 

 zwrot niewykorzystanych środków przez komitety wyborcze utworzone przez 

Partię w 2015 r.: 285,96 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 7,57 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.  

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 8 551 214,97 zł i zostały 

przeznaczone na:  

 finansowanie udziału Partii w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego, przeprowadzonych w 2014 r. 1 550 810,11 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach uzupełniających organów jednostek 

samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w 2014 r.: 61 047,93 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2015 r.: 

5 854 990,74 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

przeprowadzonych w 2014 r.: 1 070,07 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w 2015 r.: 1 000 000,00 zł; 

 koszty finansowe (prowizje bankowe, odsetki): 83 296,12 zł; 
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 

1 602,50 zł, natomiast w kasie Funduszu pozostawała kwota 2 818,11 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: Wojciech Hermeliński 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 


