
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2016 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 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć 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 2016 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 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 2016 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 załączono opinię 

i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz 

Wyborczy, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 
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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, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień 

i uzupełnień stwierdziła, co następuje. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunki podstawowe 

o nr 07 1540 1287 2001 6878 5776 0001, otwarty w Banku Ochrony Środowiska S.A. 

w Warszawie oraz o nr 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001, otwarty w Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie. Ponadto partia posiadała 16 rachunków 

otwartych na potrzeby struktur wojewódzkich, wszystkie prowadzone były w Banku 

Ochrony Środowiska S.A. Partia posiadała też rachunek o nr 29 1930 1523 2310 0341 

4073 0004, dla gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

otwarty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – na rachunku tym nie odnotowano 

jednak w 2016 r. żadnych wpływów. 

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 9 258 251,98 zł, na które złożyły się: 

 środki pochodzące od osób fizycznych: 1 635 872,73 zł, w tym ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (81 748,45 zł) 

oraz z darowizn pieniężnych (1 554 124,28 zł); 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

13 199,05 zł; 

 kwota otrzymanej dotacji podmiotowej związanej z udziałem w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w 2015 r.: 2 643 540,57 zł; 

 kwota otrzymanej subwencji: 4 950 881,70 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 
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ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 

ust. 5 ustawy. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie wykazała przychodów pozyskanych 

do kasy, jak również by na jej rzecz były przekazane wartości niepieniężne. 

Partia wykazała także przychody w łącznej kwocie 14 757,93 zł, 

pochodzące z innych źródeł, w tym z tytułu: 

 dzierżawy domen i stron internetowych przez Komitet Wyborczy Polskiego 

Stronnictwa Ludowego, uczestniczący w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2015 r.: 

3 863,82 zł; 

 użyczenia lokalu przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

uczestniczący w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59: 388,92 zł; 

 dzierżawy domeny i stron internetowych przez Komitet Wyborczy Polskiego 

Stronnictwa Ludowego, uczestniczący w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2016 r. w okręgu wyborczym 

nr 59: 383,52 zł; 

 zwrotu kosztów procesu – wyrok sądu sygn. akt V Ca 2520/14, wypłaconego przez 

Urząd Dzielnicy Mokotów w Warszawie: 9 259,00 zł; 

 zwrotu z tytułu nadpłaty z rozliczenia faktur, faktur korygujących i not 

odsetkowych, wypłaconego przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi: 62,12 zł; 

 zwrotu z tytułu rozliczenia faktur korygujących, wypłaconego przez Gminę 

Dąbrowa Tarnowska: 328,89 zł; 

 zwrotu z tytułu rozliczenia kaucji za opakowania, wypłaconego przez firmę 

GetFresh Sp. z o.o. w Warszawie: 110,00 zł; 

 zwrotu z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2013, 2014 i 2015 rok, 

wypłaconego przez Urząd Miasta Rzeszowa: 0,83 zł; 

 zwrotu z tytułu błędnej kwoty zapłaty za telewizję, wypłaconego przez Cyfrowy 

Dom Sp. z o.o. w Warszawie: 45,04 zł; 

 zwrotu czynszu i podatku od nieruchomości z tytułu rezygnacji z wynajmu lokalu, 

wypłaconego przez Gminę Chojna: 315,79 zł. 
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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 2016 r. wyniósł 9 839,97 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 167 104,69 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: 15 550,00 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 833,20 zł; 

 likwidacja rachunku bankowego Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, uczestniczącego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej przeprowadzonych w 2015 r.: 150 334,77 zł; 

 likwidacja rachunku bankowego Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2016 r., w okręgu wyborczym 

nr 59: 276,72 zł. 

Do przychodów Funduszu Wyborczego doliczono też środki 

w wysokości:110,00 zł (pkt 1, ppkt d), pochodzące z nieprawidłowej wpłaty. Środki te 

zostały zwrócone wpłacającemu w terminie 30 dni od dnia dokonania wpłaty, toteż nie 

należało ich doliczać do przychodów. W związku z tym łączny przychód na Fundusz 

Wyborczy faktycznie wynosił 166 994,69 zł. 

Powyższe oznacza, że Partia złożyła sprawozdanie finansowe sporządzone 

niezgodnie ze stanem faktycznym. Naruszyła tym samym ustawowy obowiązek 

sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, w związku 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy stwierdzone 

uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Wydatki poniesione w 2016 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 

56 428,00 zł i wiązały się z finansowaniem udziału Partii w: 
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 wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych 

w 2016 r.: 54 900,00 zł; 

 uiszczeniu opłat za prowizje bankowe : 1 528,00 zł. 

Z dokumentacji Partii wynikało, iż stan konta Funduszu Wyborczego 

na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 120 516,66 zł. Według powyższych danych 

faktycznie wynosił 120 406,66 zł. Partia uwzględniła kwotę 110,00 zł zwróconej 

nieprawidłowej wpłaty. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz wyjaśnień i uzupełnień organów statutowych Partii 

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: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


