
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania 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 2008 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 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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć 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 2008 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) przedłoŜyła 

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 2008 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. Nr 33, poz. 269). 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 
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śaden z uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 34a ust. 5 ustawy, 

nie zgłosił umotywowanych pisemnych zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania partii, załączonych do niego dokumentów, 

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

Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu 

Wyborczego) partia Polskie Stronnictwo Ludowe wykazała, iŜ w okresie 

sprawozdawczym pozyskała łącznie kwotę 19.968.578,40 zł. Na rachunku bankowym 

o nr 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001 prowadzonym przez Bank Ochrony 

Środowiska S.A. zgromadzono środki finansowe w łącznej kwocie 19.965.766,40 zł. 

Składają się na nią wpłaty od osób fizycznych dokonywane bezpośrednio na rachunek 

bankowy partii w kwocie 807.657,19 zł, w tym: składki członkowskie w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników (15.989,00 zł), darowizny pienięŜne 

(791.668,19 zł), odsetki bankowe (161.521,19 zł), środki pochodzące ze sprzedaŜy 

naleŜących do partii składników majątkowych (4.100,00 zł) środki pochodzące 

z działalności własnej partii, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych 

(2.637,00 zł), środki z otrzymanej dotacji podmiotowej (6.239.731,86 zł) oraz środki 

z otrzymanej subwencji (12.750.119,16 zł).  

Partia w sprawozdaniu (część II) wykazała, iŜ do kasy pozyskała środki 

pienięŜne w wysokości (2.812,00 zł) pochodzące z działalności własnej partii, 

określonej w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do organu statutowego partii 

o wyjaśnienie, czy środki pienięŜne wpłacone do kasy partii w kwocie 2.812,00 zł, 

zostały po ich pozyskaniu odprowadzone na rachunek bankowy partii zgodnie z art. 24 

ust. 8 ustawy o partiach politycznych. 

Z wyjaśnień udzielonych przez organ statutowy Partii, opartych na będących w 

dyspozycji tego organu dokumentach księgowych stanowiących podstawę 

sporządzenia sprawozdania, wynikało, Ŝe środki powyŜsze, pochodzące z działalności 

własnej partii, nie zostały odprowadzone na rachunek bankowy. 

Za pismem z dnia 8 lipca 2009 r. (L. dz. 108/2009) partia nadesłała wyjaśnienia 

oparte na dokumentacji finansowo-księgowej prowadzonej przez terenowe jednostki 

organizacyjne Partii i dokumenty dotyczące powyŜszych przychodów. Z wyjaśnień 

partii wynika, Ŝe środki w wysokości (2.812,00 zł) nie zostały odprowadzone na 

rachunek bankowy partii, gdyŜ faktycznie są to wpłaty pochodzące ze składek 
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członkowskich w wysokości nieprzekraczającej od jednego członka w jednym roku 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, które nie podlegają obowiązkowi określonemu 

w art. 24 ust. 8 ustawy, a w sprawozdaniu zostały błędnie zakwalifikowane, jako 

dochody z własnej, drobnej działalności gospodarczej określonej w art. 27 ustawy o 

partiach politycznych. 

Partia do wyjaśnień załączyła oświadczenia pracowników Zarządów 

Wojewódzkich PSL w Kielcach i w Łodzi o błędnym zakwalifikowaniu wpłat z tytułu 

składek członkowskich, jako pochodzących z działalności własnej partii, określonej 

w art. 27 ustawy o partiach politycznych. 

W świetle powyŜszych wyjaśnień partii Państwowa Komisja Wyborcza uznała, 

iŜ pozostawiając wyŜej wymienione środki w kasie Polskie Stronnictwo Ludowe 

nie naruszyło przepisów ustawy. JednakŜe w złoŜonym przez partię Polskie 

Stronnictwo Ludowe sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych w 

2008 r. wykazane zostały kwoty, które na skutek opisanego wyŜej nieprawidłowego 

zaksięgowania, opisano jako pochodzące ze źródeł innych, niŜ to miało miejsce 

w rzeczywistości. ZłoŜenie sprawozdania sporządzonego w sposób niezgodny 

ze stanem faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie 

to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

W sprawozdaniu partia wykazała przychody związane ze sprzedaŜą naleŜących 

do partii składników majątkowych. Środki te zgodnie z prawem zostały odprowadzone 

na rachunek bankowy partii, co znajduje pokrycie w zapisach historii rachunku 

bankowego partii. 

W okresie sprawozdawczym partia posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu 

Wyborczego o nr  41 1540 1287 2001 6877 3874 0001 prowadzony przez Bank 

Ochrony Środowiska S.A. III Oddział w Warszawie. Saldo rachunku Funduszu w dniu 

1 stycznia 2008 r. wynosiło 12.424,19 zł. W 2008 r. na rachunku Funduszu 

zgromadzono środki w łącznej kwocie 154.179,52 zł, w tym 1.420,00 zł pochodzące 

z wpłat od osób fizycznych, dokonanych z zachowaniem limitu określonego w art. 36a 

ust. 1 oraz w formie zgodnej z art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych, 

149.500,00 zł z wpłat własnych partii, 18,90 zł z odsetek bankowych. Pozostałe 

przychody Funduszu w wysokości 3.240,62 zł pochodzą ze zwrotów nadpłat 

za faktury dotyczące róŜnych wyborów przeprowadzonych w latach 2004-2008. 

Ze sprawozdania wynika, Ŝe w 2008 r. partia poniosła wydatki z Funduszu 

Wyborczego w kwocie 165.455,30 zł. Z kwoty tej wydatkowano 146,96 zł na cele 
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związane z udziałem w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 

przeprowadzonych w 2006 r., 159.026,77 zł na cele związane z udziałem  

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 r., 2.471,58 zł – 

łącznie na cele związane z udziałem w wyborach uzupełniających 

i przedterminowych, (1.929,99 zł) na prowizje i opłaty bankowe. Do wydatków partia 

zaliczyła takŜe zwrot nienaleŜnej wpłaty (50,00 zł). 

W dniu 31 grudnia 2008 r. na rachunku bankowym Funduszu pozostała kwota 

1.148,41 zł.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, 

załączonymi do niego dokumentami, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz 

udzielonymi przez partię wyjaśnieniami i uzupełnieniami postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

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

 


