
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Polskiego Stronnictwa Ludowego o źródłach pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 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 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 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  sprawozdanie  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  o  źródłach  pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r.   
  

Uzasadnienie

Polskie  Stronnictwo  Ludowe  przedłożyło  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 2006 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych. Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie  finansowe  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. Nr 33 poz. 269).

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.



W wyniku badania  sprawozdania  partii,  załączonych do niego dokumentów, 

opinii i raportu biegłego rewidenta, a także w oparciu o wyjaśnienia partii, Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła co następuje.

W sprawozdaniu finansowym partia wykazała, iż w 2006 r. uzyskała przychody 

w łącznej kwocie 15.165.920,25 zł. Na rachunku bankowych partia zgromadziła środki 

finansowe  w kwocie  15.034.799,33  zł  w  tym 1.296,00  zł   pochodzące  ze  składek 

członkowskich,  372.232,67  zł  z  darowizn,  257.352,35  zł  z odsetek  od  środków na 

rachunkach i lokatach bankowych, kwoty 1.521.623,50 zł powstałej z tytułu wpłaty 

odsetek  naliczonych  zgodnie  z  §  3  pkt  4  umowy  sprzedaży   nieruchomości   w 

Warszawie  przy  ulicy  Grzybowskiej  4  od  reszty  ceny  sprzedaży  w  wysokości 

40.000.000,00 zł, która została  wykazana przez partię w dochodach za 2005 r.

W  roku  2006  na  rachunek  bankowy  partii  wpłynęła  otrzymana  dotacja 

podmiotowa w wysokości 6.584.633,24 zł związana z wyborami do Sejmu i do Senatu 

przeprowadzonymi w 2005 r. i kwota 6.297.261,57 zł  z tytułu otrzymanej subwencji, 

a  także  kwota  400,00 zł  pochodząca  za  sprzedaży pianina.  Partia  wykazała  środki 

pieniężne w kasie w wysokości 131.120,92 zł,  na które złożyły się wpłaty składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego 

wynagrodzenia  za  pracę  pracowników  w  wysokości  117.464,92  zł,  darowizny 

pieniężne  w  wysokości  12.751,00  zł  oraz  środki  kwocie  905,00  pochodzące  z 

działalności własnej partii, określonej w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

partiach politycznych. Z wyjaśnień partii  i  dokumentów przesłanych przy piśmie z 

dnia 27.06.2007 r. znak L. Dz. 169/2007 wynika, że darowizny pieniężne w kwocie 

12.751,00 zł wpłacone do kasy partii i środki w wysokości 905,00 zł pochodzące z 

działalności własnej partii zostały przekazane z kasy na rachunek bankowy partii. 

Ze sprawozdania wynika,  że  darowizny środków pieniężnych przyjętych na 

rachunek bankowy partii zostały dokonane w formie i w wysokości określonej w art. 

25 ust. 4 i 5 ustawy o partiach politycznych.

Polskie Stronnictwo Ludowe w 2006 r. posiadało  odrębny rachunek Funduszu 

Wyborczego  prowadzony  w BGŻ  w Warszawie.  W związku  ze  zmianą  siedziby 

partii, dotychczasowy rachunek Funduszu Wyborczego o numerze  13 2030 0045 1110 
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0000 0079 9830 został  zamknięty  a środki zgromadzone na  tym rachunku w dniu 

09.05.2006 r. zostały przelane na rachunek o  numerze   41 1540 1287 2001 6877 3874 

0001, utworzony w Banku Ochrony Środowiska na podstawie umowy zawartej w dniu 

24 marca 2006 r. o prowadzenie rachunku Funduszu Wyborczego. Z opinii biegłego 

rewidenta wynika, że stan rachunku Funduszu Wyborczego  na dzień 1 stycznia 2006r. 

wynosił  229.033,89 zł.  Partia wykazała środki pieniężne zgromadzone na rachunku 

bankowym  Funduszu  Wyborczego  w  wysokości  11.437.237,84  zł  (w  tym  środki 

pieniężne w kwocie 229.033,89 z dnia 1.01.2006 r.). Na przychody partii złożyły się 

wpłaty  pochodzące  od  osób  fizycznych  w  kwocie  2.144.537,67  zł  dokonane  z 

zachowaniem wymogów ustawowych i wpłata 527,00 zł ponad limit określony w art. 

36a ust 1 i 2 ustawy o partiach politycznych, która została zwrócona darczyńcy. Z opinii 

biegłego  rewidenta  wynika,  że  partia  nie  wykazała  wpływu  na  rachunek  wpłat 

nieprawidłowych w wysokości  49.343,82 zł,  które zostały zwrócone wpłacającym z 

zachowaniem 30 dniowego ustawowego terminu. Na rachunek Funduszu Wyborczego 

wpłynęły ponadto środki z rachunku bieżącego partii w wysokości 7.263.774,37 zł i 

środki z subwencji w kwocie 2.000.000,00 zł. 

Partia wykazała także wpływy na rachunek Funduszu Wyborczego środków w 

wysokości 25.847,93 zł, na które – jak wynika z wyjaśnień partii – złożyły się zwroty 

podwójnie zapłaconych faktur i środki przekazane ze struktur terenowych partii.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 3.077,87 zł..

Polskie Stronnictwo Ludowe wykazało w sprawozdaniu wydatki z Funduszu 

Wyborczego w 2006 r. w wysokości 11.412.489,14 zł, na które złożyły się wydatki 

związane z udziałem w wyborach.  Wydatki te dotyczyły uregulowania zobowiązań 

Komitetu  Wyborczego  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  w  kwocie  17.753,83  zł, 

uczestniczącego  w  wyborach  do  Sejmu  RP  i  do  Senatu  RP przeprowadzonych  w 

2005r., zobowiązań Komitetu w kwocie 244,00 zł  powstałych w związku z wyborami 

do Parlamentu Europejskiego, przekazanej kwoty 119.788,00 zł w dniu 06.01.2006 r. 

na rachunek bankowy Komitetu Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(WB nr 3/2006) oraz  wydatki  w kwocie  11.168.598,43  zł  związane  z  udziałem w 

wyborach  do  organów  samorządu  terytorialnego,  przeprowadzonych  w  dniu 
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12 listopada 2006 r. Wydatki związane z prowizjami i opłatami bankowymi wyniosły 

106.104,88 zł. Do ogólnej kwoty wydatków Funduszu Wyborczego partia nie wliczyła 

kwoty 49.870,82 zł wpłat nieprawidłowych, zwróconych wpłacającym (49.343,82 zł + 

527,00 zł).

Saldo  na  dzień  31.12.2006  r.  na  rachunku  Funduszu  Wyborczego  wyniosło 

24.748,70 zł.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  ustaleniu  na  podstawie  sprawozdania 

finansowego  partii,  dokumentów  do  niego  załączonych,  opinii  i  raportu  biegłego 

rewidenta, a także wyjaśnień partii postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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