
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 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 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 informację finansową partii politycznej Polskie Stronnictwo 

Ludowe o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2008 r.  

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) przedłoŜyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych  z subwencji w 2008 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 34 

ust. 2 ustawy o partiach politycznych. Informacja finansowa została sporządzona 

według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 

2003 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 268). Do informacji finansowej załączono opinię i raport 

biegłego rewidenta z badania informacji w zakresie wykorzystania przez partię 

środków z otrzymanej subwencji. 

śaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy nie 

zgłosił zastrzeŜeń do informacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonej informacji 

finansowej, opinii i raportu biegłego rewident oraz załączonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Polskie Stronnictwo Ludowe dla gromadzenia środków z subwencji posiadało 

subkonto w Banku Ochrony Środowiska III Oddział w Warszawie o nr rachunku 77 



 2 

1540 1287 2001 6878 5776 0002. Stan środków na subkoncie na dzień 1 stycznia 

2008 r. jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta wyniósł 170,39 r.  

W okresie sprawozdawczym partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 12.750.119,16 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za 2007 r. 

(2.099.087,19 zł), I rata subwencji za 2008 r. (3.550.343,98 zł), II rata subwencji 

za 2008 r. (3.550.344,01 zł) i III rata subwencji za 2008 r. (3.550.343,98 zł).  

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, iŜ na rachunku dla gromadzenia 

środków z subwencji odnotowano wpływy z tytułu odsetek naliczonych przez bank 

od zgromadzonych środków w kwocie (95.574,58 zł) oraz zwróconej z Funduszu 

Eksperckiego nadpłaty za 2007 r. w wysokości (25,01 zł). Łącznie na rachunku 

subwencji Polskie Stronnictwo Ludowe zgromadziło w 2008 r. kwotę 12.844.889,14 zł 

(170,39 zł +12.750.119,16 zł + 94.574,58 zł + 25,01 zł).  

W sprawozdaniu partia wykazała, iŜ jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2008 r. wyniosły 10.465.421,38 zł, z kwoty tej na Fundusz Ekspercki przekazano 

kwotę 637.505,95 zł, na Fundusz Wyborczy przekazano kwotę 26.500,00 zł, na cele 

statutowe niezwiązane bezpośrednio z wyborami przekazano kwotę 5.460.820,28 zł 

a na spłatę zaciągniętych przez partię kredytów bankowych wraz z odsetkami 

przekazano kwotę 4.340.595,15 zł. 

Do wydatków z subwencji partia nie zaliczyła kwoty 183,00 zł, która, jak 

wynika z opinii i raportu biegłego pomyłkowo została zapłacona za fakturę 

wystawioną na Otwocki Klub Sportowy „START”. Z korespondencji partii 

znajdującej się w dokumentach załączonych do opinii i raportu biegłego wynika, 

Ŝe kwota ta zostanie potrącona przy rozliczeniu płatności wynikającej z realizacji 

umowy z dnia 10 września 2007 r. zawartej między Polskim Stronnictwem 

Ludowym a Otwockim Klubem Sportowym „START”. 

Wykazana w informacji niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej w 2008 r. 

wyniosła 2.284.697,78 zł. Stan środków finansowych na subkoncie dla gromadzenia 

środków subwencji na dzień 31 grudnia 2008 r., jak wynika z opinii i raportu biegłego 

rewidenta wyniósł 2.379.284,76 zł. 

Na subkoncie Funduszu Eksperckiego partii nr rachunku 50 1540 1287 2001 

6878 5776 0003, prowadzonym w Banku Ochrony Środowiska III Oddział 

w Warszawie w dniu 1 stycznia 2008 r. pozostawała kwota 218.856,34 zł. Przekazana 

w okresie sprawozdawczym na Fundusz Ekspercki kwota 637.505,95 zł stanowi 5% 

kwoty otrzymanej w 2008 r. subwencji i jej wysokość jest zgodna z treścią art. 30 

ust. 3 ustawy o partiach politycznych. Partia uzyskała takŜe w ramach Funduszu 
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Eksperckiego w 2008 r. przychody w wysokości 7.214,07 zł z tytułu odsetek 

bankowych. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 385.944,92 zł i były 

związane z finansowaniem ekspertyz (prawnych, politycznych, socjologicznych 

i społeczno-ekonomicznych) na kwotę 150.361,04 zł, działalności wydawniczo- 

-edukacyjnej na kwotę 235.175,88 zł oraz z kosztami bankowymi w wysokości 

408,00 zł. Niewykorzystana kwota Funduszu Eksperckiego ze środków subwencji 

otrzymanych w 2008 r. wyniosła 251.969,03 zł. Stan środków Funduszu Eksperckiego 

na dzień 31 grudnia 2008 r., jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta wyniósł 

477.631,44  zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

Polskiego Stronnictwa Ludowego o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego 

rewidenta, 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 

 


