
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 1 października 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe 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 Polskie Stronnictwo Ludowe 

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 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) 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. Do sprawozdania Partii załączono 

sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii 

politycznej, 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, 

sprawozdania biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień stwierdziła, 

co następuje. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała następujące rachunki 

bankowe: 
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 rachunek podstawowy o nr 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001, prowadzony 

w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie; 

 rachunek podstawowy o nr 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001; 

 16 rachunków prowadzonych na potrzeby struktur wojewódzkich; 

 rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o nr 29 1930 1523 2310 

0341 4073 0004; 

 rachunek dla gromadzenia środków pochodzących z subwencji wypłacanej 

z budżetu państwa o nr 83 1930 1523 2310 0341 4073 0002; 

 rachunek Funduszu Eksperckiego o nr 56 1930 1523 2310 0341 4073 0003; 

 rachunek Funduszu Wyborczego o nr 21 1930 1523 2310 0342 0944 0001;  

prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Polskie Stronnictwo 

Ludowe wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej 

wysokości 7 720 336,86 zł, spośród których środki w kwocie 7 715 829,32 zł 

gromadzone były na rachunkach bankowych Partii.  

Spośród pozyskanych przez Partię w 2017 r. środków 2 231 449,55 zł 

pochodziło od osób fizycznych, w tym: 

 ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (68 845,47 zł); 

 z darowizn pieniężnych (2 162 604,08 zł). 

Środki w 7 516,58 zł pochodziły z odsetek od środków zgromadzonych 

na rachunkach i lokatach bankowych Partii. 

Środki w kwocie 1 000 000,00 zł Partia pozyskała ze sprzedaży należących 

do niej składników majątkowych. 

Kwota otrzymanej przez Partię subwencji wyniosła natomiast 

4 476 863,19 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunki bankowe Partii przez osoby fizyczne 

pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli 

polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 

ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 

ust. 5 tej ustawy. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie wykazała przychodów pozyskanych 

do jej kasy, jak również by na jej rzecz były przekazane wartości niepieniężne. 
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Ponadto Polskie Stronnictwo Ludowe pozyskało w 2017 r. środki 

finansowe pochodzące z pozostałych źródeł niewymienionych wyżej, w łącznej 

kwocie 4 507,54 zł, tj.: 

 ze zwrotu z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 r. dokonanego 

przez Urząd Gminy i Miasta Piaseczna (1 217,00 zł); 

 ze zwrotu nadpłaty z tytułu faktury korygującej wystawionej przez Gminę Wołów 

(1 777,74 zł); 

 ze zwrotu z tytułu podwójnej zapłaty faktury na rzecz Drukbox K. Spaleniak 

(450,00 zł); 

 ze zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2016 r. z tytułu rozwiązania 

umowy lokalu dla ZW PSL w Łodzi (656,00 zł); 

 ze zwrotu faktury korygującej i noty odsetkowej z Miejskiego Zarządu Budynków 

w Raciborzu (16,75 zł); 

 ze zwrotu z tytułu faktur korygujących rozliczenie CO w lokalu ZP PSL 

w Raciborzu (328,09 zł); 

 ze zwrotu z tytułu faktury korygującej rozliczenie mediów w lokalu ZP PSL 

w Raciborzu (27,96 zł); 

 ze zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 r. z tytułu rozwiązania 

umowy lokalu ZP PSL w Raciborzu (34,00 zł). 

Środki te zostały odprowadzone na rachunki bankowe, należące do Partii. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe 

posiadała Fundusz Wyborczy, którego środki gromadzone były na rachunku 

bankowym nr 21 1930 1523 2310 0342 0944 0001, prowadzonym w banku BPS S.A. 

I Oddział w Warszawie. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2017 r. wyniósł 120 516,66 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 3 366,93 zł, w tym: 

 pochodzące z wpłat od osób fizycznych, dokonanych z zachowaniem limitu 

określonego w art. 36a ust 1 i 2 ustawy o partiach politycznych: 2 500,00 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 866,93 zł; 

Wydatki/koszty poniesione w 2017 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 

1 197,00 zł i w całości przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opłat i prowizji 

bankowych. 
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Stan konta Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 

122 576,59 zł. 

Rozbieżność w saldzie tego rachunku bankowego na kwotę 110,00 zł 

wynika z tego, że w dniu 17 stycznia 2017 r. z rachunku tego Funduszu Wyborczego 

dokonany został darczyńcy zwrot środków wpłaconych przez niego na ten rachunek 

z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego w dniu 30 grudnia 2016 r. Oznacza 

to, że zwrot ten dokonany został zgodnie z art. 39a ust. 2 ustawy o partiach 

politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Partii postanowiła, jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


