
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 września 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2017 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580)  

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP 

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. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 38 

ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania 

środków finansowych (Dz. U. poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (EwP 327) 

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 zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych. 

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 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Stronnictwo Ludowe 

„Ojcowizna” RP wykazała, że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała żadnych 

środków finansowych. We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano „0” 

lub „nie dotyczy”. 

Jednocześnie Partia wykazała, że w 2017 r. posiadała bieżący rachunek 

bankowy o numerze 79 1240 2614 1111 0010 6009 6646 prowadzony w Banku Pekao 

S.A. oraz rachunek Funduszu Wyborczego o nr 94 1240 2614 1111 0010 5969 8288 

prowadzony w tym samym banku. 

Do przedłożonego sprawozdania Partia nie załączyła dokumentów 

wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. W związku z tym Państwowa Komisja 

Wyborcza zwróciła się do Partii o udzielenie wyjaśnień i uzupełnienie niezbędnych 

dokumentów potwierdzających wykazane w sprawozdaniu informacje. 

Ponadto Partia nie przedstawiła historii rachunku bankowego nr 79 1240 

2614 1111 0010 6009 6646. Z przedłożonej przez Partię informacji z banku wynika, 

iż 2 maja 2015 r. bank wypowiedział umowę rachunku bankowego. Na powyższy 

rachunek nie dokonywano żadnych wpłat. 

Natomiast rachunek Funduszu Wyborczego Partii o numerze 94 1240 2614 

1111 0010 5969 8288 wskazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2017, w dniu 

04.02.2015 r. został zamknięty, wobec czego w 2017 r. Partia nie posiadała rachunku 

bankowego Funduszu Wyborczego. Pomimo zamknięcia przez Partię rachunku 

bankowego Funduszu Wyborczego do chwili obecnej nie wpłynęło do Państwowej 

Komisji Wyborczej zawiadomienie o likwidacji Funduszu Wyborczego Partii. 

Partia Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” wykazała zatem w sprawozdaniu 

dane nieodpowiadające stanowi faktycznemu, co stanowi naruszenie art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. 
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Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy uchybienia to nie stanowią przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania. 

Z udzielonych przez Partię wyjaśnień wynika, że czynności związane 

z bieżącą działalnością Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP nie generowały 

żadnych kosztów, działalność Partii mogła być zatem prowadzona bez pozyskiwania 

środków finansowych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii i dokumentów do niego załączonych, 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: Wiesław Błuś, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


