UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie sprawozdania partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej o źródłach
pozyskania środków finansowych w 2016 r.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089)
postanawia
odrzucić 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 2016 r. z powodu naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych.
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

2016 r.

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych.
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. poz. 269).
Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania
w zakresie wpływów na 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.
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Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów,
opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Partii, stwierdziła, co następuje.
W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunek bieżący nr 97 1020
1013 0000 0602 0002 5213, prowadzony w PKO Bank Polski SA. Dane dotyczące
podstawowego rachunku Partii nie zostały wykazane w części I sprawozdania.
W
(z wyłączeniem

sprawozdaniu
Funduszu

o

źródłach

Wyborczego)

pozyskania
partia

środków

polityczna

finansowych

Sojusz

Lewicy

Demokratycznej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody
w łącznej wysokości 8 516 386,28 zł, z czego wpływy na rachunek bankowy wyniosły
8 149 795,87 zł, na które złożyły się:
 środki pochodzące od osób fizycznych w łącznej wysokości 1 125 270,18 zł, w tym:
ze składek członkowskich w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość
najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (260 532,33 zł),
ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (254 805,33 zł) oraz z darowizn
pieniężnych (609 932,52 zł);
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 14,29 zł;
 środki pochodzące ze sprzedaży należących do Partii składników majątkowych:
65 900,00 zł;
 kredyt bankowy: 3 500 000,00 zł;
 kwota otrzymanej subwencji: 3 239 134,33 zł;
 pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków pieniężnych, odprowadzone
na rachunek bankowy: 219 477,07 zł.
Wpłaty dokonane na 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 terenie 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 583 546,75 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie
nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę
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pracowników (582 944,75 zł) oraz darowizn (602,00 zł). Ze środków zgromadzonych
w kasie, kwotę 219 477,07 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 części IV sprawozdania (pozostałe źródła), Partia wykazała, iż pozyskała
dodatkowe przychody w wysokości 2 520,73 zł, na które złożyły się:
 wpisowe: 2 310,00zł;
 dodatnie różnice kursowe: 21,73 zł;
 odszkodowania od firm ubezpieczeniowych: 189,00 zł.
Wycenione na dzień 31 grudnia 2016 r. różnice kursowe na 21,73 zł zostały
przez Partię uznane jako przychód niezgodny z ustawą o partiach politycznych i kwotę
tę przekazano na rzecz Skarbu Państwa.
Partia nie wykazała w sprawozdaniu finansowym, by w okresie
sprawozdawczym były przekazane na jej rzecz wartości niepieniężne.
W

okresie

sprawozdawczym

partia

polityczna

Sojusz

Lewicy

Demokratycznej posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego nr 20 1020
1026 0000 1302 0188 5037 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie.
Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia
2016 r. wynosił 4 420,61 zł, z czego na rachunku bankowym pozostawała kwota
1 602,50 zł natomiast w kasie Funduszu 2 818,11 zł.
W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego
pozyskano środki w łącznej kwocie 618 531,54 zł, w tym:
 pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 33 834,50 zł, dokonanych z zachowaniem
limitu określonego w art. 36a ust 1 i 2 ustawy o partiach politycznych;
 pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bieżącego Partii): 310 337,90 zł;
 kwota przekazana z subwencji: 274 300,00 zł;
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 0,30 zł;
 zwrot niewykorzystanych środków przez komitety wyborcze utworzone przez
Partię w 2016 r.: 58,84 zł.
Wydatki poniesione w 2016 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły
615 408,66 zł, w tym wydatki związane z finansowaniem udziału w:
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 wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej: 593 031,16 zł;
 wyborach organów samorządu terytorialnego: 2 338,06 zł;
 wyborach uzupełniających organów samorządu terytorialnego: 6 379,43 zł;
 koszty finansowe (prowizje bankowe, odsetki): 13 660,01 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan środków finansowych Funduszu
Wyborczego wyniósł 7 543,49 zł, w tym na rachunku bankowym 4 725,38 zł oraz
w kasie 2 818,11 zł.
W okresie sprawozdawczym, partia Sojusz Lewicy Demokratycznej
uczestniczyła

w

wyborach

uzupełniających

do

Rady

Miasta

Oleśnicy,

przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia
2016

r.,

sprawozdanie

finansowe

Komitetu

Wyborczego

Sojusz

Lewicy

Demokratycznej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy, zostało
odrzucone z powodu naruszenia art. 129 § 2 pkt 2 oraz art. 132 § 1 Kodeksu
wyborczego. Komitet ten przyjął i wydatkował na cele związane z wyborami środki
finansowe w wysokości 120,00 zł pozyskane od osoby fizycznej po dniu wyborów,
co zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, stanowi podstawę do odrzucenia
sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.
Stwierdzenie naruszenia przez Partię Sojusz Lewicy Demokratycznej
art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych jest konsekwencją odrzucenia przez
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu sprawozdania finansowego Komitetu
Wyborczego

Sojusz

Lewicy

Demokratycznej

uczestniczącego

w

wyborach

uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy, przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
Przyjęcie i wydatkowanie przez komitet wyborczy partii politycznej
środków finansowych otrzymanych od osoby fizycznej, stanowi naruszenie art. 35
ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym wydatki partii politycznej
na cele związane z wyborami mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem
Funduszu Wyborczego. Naruszenie tego przepisu, na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 5
ustawy, stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania.
Przepis art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o partiach politycznych ma przy tym
charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania
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proporcji kwoty środków wydatkowanych z naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy
do ogólnej kwoty wydatków partii politycznej lub komitetu wyborczego, ani tego,
czy naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu
nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych.
Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie
sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu
biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Partii postanowiła, jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia partii politycznej Sojusz Lewicy
Demokratycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
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