
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania 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 2008 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 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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń 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 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) przedłoŜyła 

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 2008 r. z zachowaniem 

terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Do sprawozdania 

załączono opinię i raport biegłego rewidenta 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). 
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śaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 

art. 38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta, stwierdziła co następuje. 

Partia Sojusz Lewicy Demokratycznej w okresie sprawozdawczym pozyskała 

środki finansowe w łącznej kwocie 26.507.839,73 zł. Na rachunkach bankowych partia 

zgromadziła środki w kwocie 25.924.215,13 zł. Składają się na nią wpłaty od osób 

fizycznych, dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy partii w kwocie 

1.658.890,80 zł, (w tym składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku 

wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników 

– 906.372,64 zł, składki członkowskie w kwocie nie przekraczającej w jednym roku 

ww. wysokości wynagrodzenia – 278.675,66 zł i darowizny pienięŜne – 473.842,50 zł), 

odsetki bankowe – 54.444,26 zł, środki pochodzące ze sprzedaŜy naleŜących do partii 

składników majątkowych (sprzedaŜ samochodu) – 25.000,00 zł, zaciągnięty kredyt 

bankowy – 3.000.000,00 zł, środki z otrzymanej dotacji podmiotowej – 7.408.682,72 zł, 

środki z subwencji w kwocie 13.305.505,34 zł, jak równieŜ środki w kwocie 

471.692,01 zł przekazane na rachunki bankowe, jako nadwyŜka środków pienięŜnych 

pochodzących ze składek członkowskich i darowizn wpłaconych do kasy partii. 

W kasie partii zgromadzone zostały środki w kwocie 1.053.107,61 zł, (w tym 

ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniŜszego 

miesięcznego wynagrodzenia 879.871,85 zł oraz z innych wpłat i darowizn 

173.235,76 zł. Ze środków zgromadzonych w kasie, kwotę 471.692,01 zł (w tym całość 

kwoty pochodzącej z innych wpłat i darowizn) przekazano, zgodnie z art. 24 ust. 8 

ustawy o partiach politycznych, na rachunki bankowe partii. 

W części IV sprawozdania jako pozostałe źródła, wykazana została kwota 

2.209,00 zł, na którą składały się: odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia – 1.200,00 zł, 

wpisowe osób składających deklarację przynaleŜności do partii – 965,00 zł oraz zwrot 

kaucji – 44,00 zł. Środki pochodzące z tych wpłat, zgodnie z przepisami ustawy, zostały 

przekazane na rachunki bankowe partii. 
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W części V sprawozdania wykazano wpłaty dokonane z naruszeniem art. 25 ust. 4 

ustawy na kwotę 758,00 zł, ujęte w załączniku nr 5 do sprawozdania. Podana kwota jest 

sumą wpłat przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników 

dokonanych na rachunki bankowe partii. Środki te w całości zostały wpłacone 

na rachunek bankowy III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i nie zostały 

zaliczone do przychodów Partii. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu 

Wyborczego o nr 33 1240 6250 1111 0000 4591 4746 prowadzony przez bank Pekao SA 

Oddział w Warszawie. Saldo rachunku Funduszu w dniu 1 stycznia 2008 r. wynosiło 

31.188,04 zł. W 2008 r. na rachunku Funduszu zgromadzono środki w łącznej kwocie 

2.425.010,37 zł, w tym 11.600,00 zł z wpłat osób fizycznych, 500.000,00 zł z wpłat 

własnych partii, 1.910.000,00 zł z subwencji, 906,48 zł z odsetek bankowych oraz 

2.503,89 zł ze zwrotu środków niewykorzystanych przez komitet wyborczy Partii 

uczestniczący w wyborach przeprowadzonych w 2008 r. 

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 2.437.393,35 zł, z tego na wybory 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r. – 

2.364.747,72 zł, na uregulowanie zobowiązań związanych z wyborami do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r. – 1.006,70 zł, 

na wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym 

nr 21 – 49.614.43 zł, na wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – 

9.372,52 zł, na pokrycie kosztów finansowych (prowizje bankowe i odsetki) – 

3.701,98 zł oraz na wpłaty do Urzędu Skarbowego – 8.950,00 zł. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 

2008 r. wynosił 8.805,06 zł, w tym na rachunku Funduszu 7.332,53 zł i w kasie 

1.472,53zł.  

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, Ŝe w 2008 r. na rachunek Funduszu 

Wyborczego wpłynęły środki finansowe na łączną kwotę 9.000,00 zł przekazane 

w sposób niezgodny z przepisami ustawy o partiach politycznych, których jednak partia 

nie przyjęła, a które bądź zwróciła darczyńcom w terminie określonym w art. 39a ust. 1 

ustawy o partiach politycznych (50,00 zł), bądź, nie będąc w stanie ich zwrócić 
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w ustawowym terminie, a uznając ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa, wpłaciła 

na rzecz III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście (8.950,00 zł), o czym była 

mowa w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 

sprawozdania partii 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 2007 r. Partia dokonała 

równieŜ zwrotu kwoty 10.000,00 zł wpłaconej w sposób niezgodny z przepisami ustawy 

w 2007 r.  

Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej, dokumentami do niego załączonymi, opinią i raportem biegłego 

rewidenta oraz wyjaśnieniami Partii, 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 Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


