
UCHWAŁA NR 243/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Nowa Lewica (dawniej: Sojusz Lewicy 

Demokratycznej) o źródłach pozyskania środków finansowych w 2019 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 2018 r. poz. 580) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Nowa Lewica (dawniej: 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 2019 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 Nowa Lewica (EwP 87, działająca w okresie 

sprawozdawczym pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej) 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 2019 r. z zachowaniem terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. poz. 269) w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych. Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania Partii w zakresie wpływów na jej Fundusz 



Wyborczy, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

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, 

sprawozdania biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Skarbnika Partii stwierdziła, 

co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Nowa Lewica wykazała, 

iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej kwocie 5 777 073,17 zł. 

Na bieżącym rachunku bankowym o numerze 97 1020 1013 0000 0602 0002 5213, 

prowadzonym w banku PKO Bank Polski S.A., Partia zgromadziła środki w wysokości 

5 313 882,55 zł na które złożyły się: 

− środki pochodzące z wpłat od osób fizycznych w łącznej wysokości 995 036,78 zł, 

w tym: składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (151 519,00 zł), 

składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (203 497,52 zł) 

oraz darowizny pieniężne (640 020,26 zł); 

− kwota otrzymanej subwencji 4 318 845,77 zł; 

− pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków pieniężnych odprowadzone na rachunek 

bankowy: 178 441,19 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 okresie sprawozdawczym Partia pozyskała do kasy środki finansowe 

w wysokości 460 572,41 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników (460 538,81 zł) oraz darowizn (33,60 zł). Ze środków zgromadzonych 



w kasie, kwotę 178 441,19 zł przekazano na bieżący rachunek Partii, resztę środków 

pozostawiono w terenowych jednostkach organizacyjnych Partii, z przeznaczeniem 

na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy). 

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

niewymienionych w pozycji I, II i III, Partia wykazała, że w 2019 r. pozyskała środki 

w łącznej kwocie 2 618,21 zł, na które złożyły się następujące wpłaty: 

− z tytułu wpisowego opłacanego przez osoby wstępujące do Partii: 2 515,00 zł; 

− z tytułu zwrotu nadpłaty kosztów komorniczych z 2018 r.: 103,21 zł. 

W sprawozdaniu błędnie podano sumę przychodów/wpływów Partii, 

nie uwzględniając w niej środków z kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 zł. 

Faktyczne przychody Partii Nowa Lewica w 2019 r wynosiły 10 777 073,17 zł.  

Wskazana powyższej nieprawidłowość w złożonym sprawozdaniu oznacza, 

że Partia sporządziła sprawozdanie niezgodnie ze stanem faktycznym. Naruszyła 

tym samym 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 pozyskiwania środków finansowych. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy o partiach politycznych stwierdzone 

uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Nowa Lewica posiadała 

wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 20 1020 1026 0000 1302 0188 

5037, prowadzony w banku PKO Bank Polski S.A. Saldo tego rachunku na dzień 

1 stycznia 2019 r. wynosiło 16 357,56 zł, a ponadto w kasie Funduszu pozostawała 

kwota 2 810,81 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano 

środki w łącznej kwocie 12 347 588,07 zł, w tym: 

− pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 7 283 558,38 zł; 

− pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bieżącego Partii): 4 033 700,00 zł; 

− kwota przekazana z subwencji: 1 029 846,00 zł; 

− inne (z tytułu likwidacji rachunków bankowych komitetów wyborczych utworzonych 

przez Partię): 483,69 zł. 



Wpłaty od osób fizycznych pochodzą od obywateli polskich mających stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 36a ust. 1 ustawy.  

Ponadto, w okresie sprawozdawczym na Fundusz Wyborczy wpłynęły środki 

w wysokości 223 679,13 zł, uznane przez Partię jako niewłaściwe, które nie zostały 

przyjęte. Środki w wysokości 217 808,97 zł, zgodnie z art. 39a ust. 2 ustawy o partiach 

politycznych, zostały zwrócone darczyńcom, a kwota 5 870,16 zł została przekazana 

na rzecz Skarbu Państwa. 

Wydatki/koszty poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 

12 294 333,55 zł i wiązały się z: 

− wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadzonymi w 2019 r.: 9 570 373,85 zł; 

− wyborami do Parlamentu Europejskiego: 2 503 258,00 zł; 

− wyborami do organów samorządu terytorialnego: 211 559,92 zł; 

− wyborami uzupełniającymi do samorządu terytorialnego: 400,00zł; 

− pokryciem kosztów opłat prowizji bankowych: 8 741,78 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan rachunku Funduszu Wyborczego wynosił 

69 612,08 zł, natomiast w kasie Funduszu pozostawała kwota 2 810,81 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

złożonego sprawozdania, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania biegłego 

rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 


