
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 kwietnia 2008 r. 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Polskiego 

Stronnictwa Ludowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego 

Komitetu związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 

2007 r. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego przedłożył Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego 

w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 

komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 

Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej 

zastrzeżeń do sprawozdania Komitetu. 
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W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, 

co następuje:  

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego wykazał w sprawozdaniu 

przychody/wpływy w wysokości 26.039.265,46 zł. Na kwotę tę składają się: środki 

w wysokości 26.037.338,56 zł, pochodzące zgodnie z art. 111 ust. 1 Ordynacji 

wyborczej z rachunku Funduszu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które 

gromadzone były na rachunku bankowym Komitetu o nr 60 1540 1287 2001 6879 

7795 0001 otwartym w banku BOS S.A. oraz środki w wysokości 536,90 zł, 

stanowiące odsetki od kwoty zgromadzonej na rachunku Komitetu. Do przychodów 

Komitetu zaliczono ponadto nieodpłatnie świadczone usługi, których wartość 

wyceniona została na kwotę 1.390,00 zł.  

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego oprócz rachunku 

podstawowego otworzył też 16 rachunków pomocniczych na potrzeby struktur 

wojewódzkich. Rachunki pomocnicze były zasilane wyłącznie przelewami z rachunku 

podstawowego Komitetu.  

Jak wynika z zapisów w historii rachunków bankowych Komitetu, raportu 

biegłego rewidenta badającego sprawozdanie wyborcze oraz udzielonych przez 

pełnomocnika finansowego wyjaśnień i uzupełnień, na rachunki Komitetu wpłynęły 

ponadto środki finansowe w łącznej wysokości 344.672,64 zł. Pochodziły one 

ze zwrotów na rachunki bankowe Komitetu, dokonanych przez dostawców usług 

świadczonych na rzecz Komitetu w toku kampanii wyborczej, z tytułu podwójnych 

i omyłkowych zapłat. 

Wydatki/koszty Komitetu wykazane w sprawozdaniu wyniosły łącznie 

28.622.084,90 zł i zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy zostały przeznaczone na cele 

wyborcze. W ramach tych środków kwota 26.037.875,46 zł była wydatkowana 

bezpośrednio z rachunku Komitetu Wyborczego, kwota 1.390 zł stanowi wartość 

pozyskanych przez Komitet wartości niepieniężnych, natomiast kwotę 2.582.819,44 zł 

stanowią zobowiązania Komitetu nieuregulowane na dzień sporządzenia sprawozdania 

wyborczego. Wydatki Komitetu (wraz z zobowiązaniami) stanowią 96,5% limitu 

wydatków, wyliczonego dla Komitetu zgodnie z art. 114 Ordynacji wyborczej 

na kwotę 29.655.760,99 zł. 
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Wydatki/koszty Komitetu przeznaczone na kampanię wyborczą prowadzoną 

w formach i na zasadach właściwych dla reklamy nie przekroczyły kwoty limitu, 

o którym mowa w art. 115 Ordynacji wyborczej. 

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez Komitet odbywało 

w terminach nie naruszających przepisów art. 110 ust. 2 i 4 Ordynacji wyborczej. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

wyborczym Komitetu Wyborczego, dokumentami do niego załączonymi, opinią 

i raportem biegłego rewidenta, oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez pełnomocnika 

finansowego Komitetu nie stwierdziła naruszenia przepisów Ordynacji wyborczej 

i 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, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


