
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo „Piast” o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2017 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 2018 r. poz. 580) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo „Piast” o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich 

uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2017 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo „Piast” (EwP 277) 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 2017 r. z zachowaniem terminu 

określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie 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 

dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Partii w zakresie 

wpływów na jej 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Stronnictwo „Piast” 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała przychody w wysokości 600,00 zł. 

Środki te stanowiły wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz Partii, w postaci 

użyczenia lokalu na potrzeby spotkań kierownictwa Partii. 

Pozyskane wartości niepieniężne pochodziły od obywateli polskich 

mających miejsce stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

a ich wartość mieści się w dopuszczalnym limicie określonym w art. 25 ust. 4 ustawy. 
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Partia w okresie sprawozdawczym nie pozyskała środków finansowych 

ani wartości niepieniężnych z innych źródeł, w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wpisano „0”. 

Partia posiada bieżący rachunek bankowy nr 77 1090 2590 0000 0001 2256 

7908 prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA. Na rachunku tym nie odnotowano 

w 2017 r. przychodów. 

Partia w 2017 r. posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego 

nr 75 1240 2500 1111 0010 3564 1550, prowadzony przez Bank Pekao SA. W okresie 

sprawozdawczym Partia nie pozyskała i nie wydatkowała z Funduszu Wyborczego 

żadnych środków.  

Stan środków na dzień 1 stycznia 2017 r. jak i 31 grudnia 2017 r. wynosił 

553,43 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania Partii, dokumentów do niego dołączonych oraz sprawozdania biegłego 

rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, 

Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk 

 


