
UCHWAŁA NR 241/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2019 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 2019 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 2019 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 269). 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 

oraz sprawozdania biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała następujące rachunki bankowe: 



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

w Banku Ochrony Środowiska S.A.; 

− rachunek podstawowy o nr 15 8923 1021 0100 6045 2001 0002, prowadzony 

w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 

oraz prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.: 

− 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. 

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 

7 866 148,77 zł, spośród których środki w kwocie 7 851 681,17 zł gromadzone były 

na rachunkach bankowych Partii.  

Spośród pozyskanych przez Partię w 2019 r. środków, kwota 1 870 663,45 zł 

pochodziła od osób fizycznych, w tym: 

− ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku od jednej 

osoby fizycznej wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników (48 593,00 zł); 

− z darowizn pieniężnych (1 822 070,45 zł). 

Środki w wysokości 4 154,53 zł pochodziły z odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych Partii. Środki w kwocie 

1 500 000,00 zł Partia pozyskała z kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy 

w Ostrowi Mazowieckiej. Kwota otrzymanej przez Partię subwencji wyniosła 

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. 

Ponadto na rachunki bankowe Polskiego Stronnictwa Ludowego wpłynęły 

w 2019 r. środki finansowe z pozostałych źródeł niewymienionych wyżej, w łącznej 

kwocie 14 467,60 zł, tj.: 

− ze zwrotu kaucji z tytułu rozwiązania umowy na lokal dla ZW PSL we Wrocławiu 

(2 398,50 zł); 

− ze zwrotu nadpłaty z tytułu faktur korygujących za centralne ogrzewanie – Gmina 

Świebodzin – od XII 2018 r. do IV. 2019 r. (198,09 zł); 

− ze zwrotu z tytułu korekty naliczenia za energię elektryczną – Bełchatowska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa (113,98 zł); 

− ze zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 r. oraz 2018 r. – 

korekta z tytułu rozwiązania umowy na lokal w Kętrzynie (64,00 zł); 

− zwrot z tytułu rozliczenia Wyborów Samorządowych w 2018 r. – Nota Księgowa 

nr 1/2019 (2 595,00 zł); 

−  zwrot z tytułu rozliczenia Wyborów Samorządowych w 2018 r. – Nota Księgowa 

nr 2/2019 (19,89 zł); 

− zwrot Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska z tytułu wyborów 

do Parlamentu Europejskiego 2019 – Nota obc. Nr NO/03/05/2019 ( 5 349,97 zł); 

− zwrot Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe z tytułu wyborów 

do Rady Powiatu Koneckiego 2019 – Nota obc. Nr. NO/04/09/2019 (79,91 zł); 

− zwrot z tytułu rozliczenia wyborów do Sejmu i do Senatu 2019 – Nota Księgowa 

nr 05/12/2019 (2 006,40 zl); 

− zwrot z tytułu rozliczenia wyborów do Sejmu i do Senatu 2019 – Nota Księgowa 

nr 06/12/2019 (1 641,86 zł). 

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. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2019 r. 

wyniósł 8 749,31 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano 

środki w łącznej kwocie 10 840 671,00 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: 8 669 072,95 zł; 

− pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bankowego Partii): 1 688 062,00 zł; 



− kwota otrzymanej subwencji: 420 700,00 zł; 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 336,96 zł; 

− inne (z tytułu likwidacji rachunków bankowych komitetów wyborczych utworzonych 

przez Partię): 62 499,09 zł. 

Wydatki/koszty poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 

10 826 634,24 zł i wiązały się z: 

− wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadzonymi w 2019 r.: 8 478 841,16 zł; 

− wyborami do organów samorządu terytorialnego: 20 828,40 zł; 

− wyborami do Parlamentu Europejskiego: 2 321 491,18 zł; 

− pokryciem kosztów opłat prowizji bankowych: 5 473,50 zł. 

Stan konta Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 

22 786,07 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz 

sprawozdania biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 


