
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  2 sierpnia  2007 r.

w sprawie informacji finansowej partii Sojusz Lewicy Demokratycznej o otrzymanej 

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 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 2001 r. Nr 79, poz. 857 i 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 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  informację  finansową  partii  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej o  otrzymanej 

subwencji  oraz  o  wydatkach  poniesionych  z subwencji  w  2006  r.  ze  wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 3 ustawy.

Uzasadnienie

Partia  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej  przedłożyła  Państwowej  Komisji 
Wyborczej  informację  o  otrzymanej  subwencji  oraz  o  wydatkach  poniesionych  z 
subwencji w 2006 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.



W  wyniku  badania  informacji  finansowej,  Państwowa  Komisja  Wyborcza 
stwierdziła,  że  dla  gromadzenia  środków  finansowych  z  subwencji  w  okresie 
sprawozdawczym partia posiadała 2 rachunki bankowe: o numerze 79 1060 0076 0000 
4116  4000  2965,  prowadzony  w  banku  BPH  S.A.  Oddział  w  Warszawie  oraz  o 
numerze 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935, prowadzony w banku PKO BP S.A. w 
Warszawie. W okresie sprawozdawczym partia otrzymała łączną kwotę subwencji w 
wysokości 15.005.075,46 zł),  na którą składały się IV rata subwencji  za 2005 r.  w 
wysokości  5.497.354,50  zł  (przekazana  na  w/w rachunek  bankowy w banku  BPH 
S.A.), oraz I, II i III rata subwencji za 2006 r. (3 × 3.169.240,32 zł) – przekazane na 
w/w rachunek bankowy w banku PKO BP S.A.

Ponadto  na  rachunku  dla  gromadzenia  środków  z  subwencji  wykazano 
przychody z tytułu odsetek od tych środków oraz z zakładanych przez partię lokat 
bankowych w kwocie 23.988,19 zł oraz z tytułu nieprawidłowo przekazanej wpłaty 
przez jednostki  organizacyjne partii  w kwocie 105,00 zł.  Łącznie na rachunku tym 
partia zgromadziła w 2006 r. kwotę 15.057.499,72 zł. 

Partia  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej  łącznie  wydatkowała  z otrzymanej 
subwencji kwotę 15.042.972,98 zł. 

Z kwoty tej partia przekazała na Fundusz Ekspercki, prowadzony na rachunku 
bankowym  nr  19  1060  0076  0000  4116  4000  2978  w  banku  BPH  S.A.  kwotę 
591.924,02 zł, tzn. ok. 3,9% otrzymanej w 2006 r. subwencji. Przekazanie środków 
finansowych w tej wysokości stanowi naruszenie art. 30 ust. 3 ustawy, na podstawie 
którego partia polityczna przekazuje od 5% do 15% subwencji na Fundusz Ekspercki. 
Stan  środków  na  dzień  1  stycznia  2006  r.  na  Funduszu  Eksperckim  wynosił 
2.626.804,64 zł. Partia uzyskała także w ramach Funduszu Eksperckiego przychody w 
wysokości  69.629,80  zł  z tytułu  odsetek  bankowych.  Wydatki  z  Funduszu 
Eksperckiego  wyniosły  łącznie  719.278,50  zł  i  były  związane  z  finansowaniem 
ekspertyz  prawnych,  politycznych,  socjologicznych  i  społeczno-ekonomicznych 
(563.118,50 zł) oraz działalnością wydawniczo-edukacyjną (156.160 zł). Stan środków 
Funduszu Eksperckiego na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 2.568.640,45 zł.

Ze  środków  z  subwencji  zostały  poniesione  wydatki  na  cele  statutowe 
(niezwiązane  bezpośrednio  z  wyborami)  w  wysokości  2.742.303,30  zł,  kwota 
6.180.000  zł  przekazana  została  na  Fundusz  Wyborczy  partii,  natomiast  kwota 
5.528.745,66 zł na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

Wykazana  w  sprawozdaniu  niewykorzystana  kwota  subwencji  otrzymanej 
w 2006 r. wyniosła 14.526,74 zł.
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Stwierdzone uchybienie w gospodarce finansowej partii, na podstawie art. 34a 
ust.  1  i  1a  ustawy  o  partiach  politycznych,  nie  stanowi  przesłanki  odrzucenia 
informacji finansowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Po  przeanalizowaniu  informacji  finansowej  o  otrzymanej  subwencji  oraz 
o poniesionych  z  tej  subwencji  wydatkach,  dokumentów do  niej  załączonych  oraz 
opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w 
sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

3


	Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
	Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
	Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

