
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 1 października 2018 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2017 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 2018 r. poz. 580) 

postanawia 

przyjąć informację finansową partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2017 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 4 ustawy o partiach 

politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację finansową o otrzymanej subwencji oraz 

o wydatkach poniesionych z subwencji w 2017 r. z zachowaniem terminu określonego 

w art. 34 ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

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. 

poz. 268). Do informacji załączono sprawozdanie biegłego rewidenta, wybranego przez 

Państwową Komisję Wyborczą. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Sojusz Lewicy 

Demokratycznej dla gromadzenia środków finansowych z subwencji posiadała 
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odrębne subkonto o nr 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935, prowadzone przez PKO 

Bank Polski S.A. 

Saldo środków finansowych subwencji w dniu 1 stycznia 2017 r. wyniosło 

11 569,85 zł, z czego na rachunku bankowym pozostawała kwota 11 480,81 zł, 

natomiast w kasie 89,04 zł. 

Na rachunek subwencji w okresie sprawozdawczym Partia otrzymała 

łączną kwotę subwencji w wysokości 4 318 845,77 zł, na którą składały się: ostatnia 

rata subwencji za rok 2016 r., w kwocie 1 079 711,44 zł oraz trzy kolejne raty 

za 2017 r., z czego pierwsza w kwocie 1 079 711,45 zł, a dwie następne w kwocie 

1 079 711,44 zł. 

Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również 

wpływy w wysokości 575,07 zł pochodzące z odsetek bankowych, oraz wpływy 

w wysokości 221,40 zł tytułem zwrotu za dwukrotną zapłatę faktury i 397,53 zł 

tytułem zwrotu zapłaty z tytułu błędnego numeru rachunku bankowego.  

W informacji finansowej Partia wykazała, że jej wydatki z otrzymanej 

subwencji w 2017 r. wyniosły 4 169 344,31 zł, w tym: 

 na Fundusz Ekspercki przekazano kwotę 216 000,00 zł; 

 na Fundusz Wyborczy przekazano kwotę 88 200,00 zł; 

 na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) wydano 

kwotę 2 195 642,41 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia: 1 384 465,55 zł, zużycie materiałów i energii: 62 085,60 zł, usługi obce, 

w tym korzystanie ze środków masowego przekazu: 666 209,50 zł, podatki i opłaty: 

8 317,40 zł, pozostałe cele statutowe: 74 564,36 zł; 

 na spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami wydatkowano 1 669 501,90 zł. 

Biegły rewident w trakcie badania nie stwierdził wydatków z otrzymanej 

subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową partii. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej przez Partię subwencji 

w 2017 r. wyniosła 161 867,78 zł. 

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym subwencji w dniu 

31 grudnia 2017 r. wyniosło 161 778,74 zł, natomiast w kasie pozostawała kwota 

89,04 zł (inwentaryzacja gotówki w kasie w dniu 31 grudnia 2017 r.). 
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Partia przekazała na Fundusz Ekspercki z subkonta dla gromadzenia 

środków z subwencji kwotę 216 000,00 zł, co stanowi 5,00% subwencji otrzymanej 

w 2017 r. Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym o nr 57 

1020 1026 0000 1102 0195 5376 prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.  

Saldo Funduszu Eksperckiego na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiło 

10 734,30 zł. 

Na rachunku Funduszu Eksperckiego naliczone zostały odsetki bankowe 

od zgromadzonych środków w wysokości 1,16 zł. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego w okresie sprawozdawczym wyniosły 

205 870,53 zł i zostały przeznaczone na: 

 ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne: 

52 639,00 zł; 

 działalność wydawniczo-edukacyjną: 152 734,53 zł; 

 prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego: 497,00 zł. 

Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 

2017 r. wynosiło 20 864,93 zł. 

Jak wynika z dokumentów dołączonych do informacji finansowej, a także 

z sprawozdania biegłego rewidenta, ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu 

Eksperckiego dokonano wydatku niezgodnego z przepisami ustawy o partiach 

politycznych w postaci wypłaty środków z tytułu umowy zlecenia, które nie wchodziło 

w zakres możliwości finansowania ze środków pochodzących z Funduszu 

Eksperckiego. Stanowi to naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, 

zgodnie z którym środki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego 

mogą być wykorzystane na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, 

socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowanie działalności 

wydawniczo-edukacyjnej. Zgodnie z art. 34a ust. 1a ustawy o partiach politycznych, 

stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia informacji finansowej 

Partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej o otrzymanej subwencji oraz 
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o poniesionych z tej subwencji wydatkach w 2017 r., z załączonymi do niej 

dokumentami oraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


