
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe 

o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, 

z późn. zm.1)) 

postanawia 

przyj ąć informację finansową partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 34 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2010 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 

2 ustawy o partiach politycznych. Do informacji dołączono 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. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1702. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonej informacji 

finansowej, opinii i raportu biegłego rewidenta, załączonych dokumentów oraz 

udzielonych przez partię wyjaśnień, stwierdziła co następuje. 

Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe wykazała w informacji, 

że posiada dla gromadzenia środków z subwencji subkonto o numerze 83 1930 1523 

2310 0341 4073 0002 otwarte w Banku BPS SA.  

Partia posiadała drugi rachunek bankowy dla gromadzenia środków 

z subwencji, prowadzony w Banku Ochrony Środowiska o numerze 77 1540 1287 

2001 6878 5776 0002. Stan środków na subkoncie w dniach 1 stycznia 2010 r. oraz 

31 grudnia 2010 r. wynosił 0,00 zł. Na rachunek ten wpłynęła jedna błędnie 

zrealizowana dyspozycja z rachunku podstawowego Partii, w wysokości 65 258,66 zł, 

która została automatycznie przeksięgowana na rachunek zajęcia prawa majątkowego 

zgodnie z postanowieniem sądowym. 

Podstawowym rachunkiem dla gromadzenia środków z subwencji było 

subkonto prowadzone przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA o numerze 83 1930 

1523 2310 0341 4073 0002. Stan środków w dniu 1 stycznia 2010 r., jak wynika 

z raportu i opinii biegłego rewidenta, wynosił 0,00 zł, a w dniu 31 grudnia 2010 r. 

wyniósł 6 678,63 zł. 

Z raportu i opinii biegłego rewidenta wynika, że stan środków subwencji 

w kasie na dzień 1 stycznia 2010 r. wyniósł 20 131,70 zł a na dzień 31.12.2010r. 

21 132,46 zł. 

W okresie sprawozdawczym partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 15 119 448,77 zł., na którą składały się: IV rata subwencji za 2009 r. 

(3 779 862,19 zł) , I rata subwencji za 2010 r. (3 779 862,20 zł), II rata subwencji 

za 2010 r. ( 3 779 862,19 zł) oraz III rata subwencji za 2010 r. (3 779 862,19 zł).  

Z raportu i opinii biegłego rewidenta wynika, że na rachunku 

dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również wpływy z tytułu odsetek 

od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 43 401,98 zł. 

Wydatki z otrzymanej subwencji w roku 2010 wyniosły: 15 155 169,62 zł, 

w tym: 

− na cele statutowe: 7 192 322,38 zł 
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− na spłatę zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami: 1 251 539,80 zł 

− na Fundusz Wyborczy: 5 955 335,00 zł. 

− przekazane na Fundusz Ekspercki: 755 972,44 zł 

W pozycji „wydatki na cele statutowe” Partia wykazała wydatki w kwocie 

7 192 386,38 zł, różnica 64,00 zł wynika z błędnego wykazania w poz. „wydatki 

pozostałe koszty” niesłusznie pobranej prowizji bankowej. 

Złożenie informacji finansowej sporządzonej w sposób niezgodny 

ze stanem faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 

34 ust.1 ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z art. 34a ustawy uchybienie to nie 

stanowi przesłanki do odrzucenia informacji. 

Wykazana niewykorzystana kwota subwencji wyniosła 27 811,09 zł. 

Polskie Stronnictwo Ludowe w 2010 r. przekazało na Fundusz Ekspercki, 

prowadzony na rachunku bankowym w Banku Polskiej Spółdzielczości, o numerze 

56 1930 1523 2310 0341 4073 0003, kwotę 755 972,44 zł, co stanowi 5% otrzymanej 

w 2010 r. subwencji. Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2010 r. na Funduszu 

Eksperckim wyniosło 0,00 zł. Z raportu i opinii biegłego rewidenta wynika, 

że na rachunku tym odnotowano również wpływy z tytułu odsetek od środków 

zgromadzonych na koncie w wysokości 3 058,24 zł.  

W przedstawionej informacji finansowej, partia wykazała wydatki 

z Funduszu Eksperckiego w wysokości przekazanej z subwencji kwoty 755 972,44 zł. 

Faktyczne wydatki z Funduszu Eksperckiego w roku 2010 wyniosły 690 095,00 zł 

i składały się na nie: 

− wydatki na ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-

ekonomiczne w wysokości 218 008,00 zł 

− wydatki na działalność wydawniczo-edukacyjną w wysokości 471 770,00 zł 

− opłaty bankowe w wysokości 317,00 zł. 

Stan środków na rachunku Funduszu Eksperckiego w dniu 31.12.2010r. 

wyniósł 68 935,68 zł. 

Partia posiadała drugi rachunek bankowy Funduszu Eksperckiego 

o numerze 50 1540 1287 2001 6878 5776 0003 prowadzony w Banku Ochrony 
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Środowiska. Na rachunku tym w roku 2010 nie odnotowano wpływów ani wydatków, 

a saldo na dzień 31 grudnia 2010 wyniosło 0,00 zł. 

Po przeanalizowaniu informacji finansowej Polskiego Stronnictwa 

Ludowego o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2010 roku, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa 

Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms,  

 

 


