
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 1 października 2018 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2017 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a 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 informację finansową partii politycznej Polskie Stronnictwo 

Ludowe o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2017 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2017 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 

ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji 

finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 

(Dz. U. poz. 268). Do informacji załączono sprawozdanie biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

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

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

W złożonej informacji o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2017 r. partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe 

wykazała, że dla gromadzenia środków finansowych z subwencji posiadała odrębne 

subkonto o numerze 83 1930 1523 2310 0341 4073 0002, prowadzone w Banku 

Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie.  

Saldo środków finansowych subwencji w dniu 1 stycznia 2017 r. wyniosło 

2 087,92 zł. 

Na rachunek subwencji w okresie sprawozdawczym Partia otrzymała 

łączną kwotę subwencji w wysokości 4 476 863,19 zł, na którą składały się: IV rata 

subwencji za rok 2016 w wysokości 1 119 215,80 zł, oraz 3 raty subwencji za rok 2017, 
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pierwsza w wysokości 1 119 215,79 zł i dwie kolejne w wysokości 

po 1 119 215,80 zł. 

Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również 

wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości 5 928,71 zł. 

W informacji Partia wykazała, że jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2017 r. wyniosły 4 482 403,74 zł, w tym: 

 na Fundusz Ekspercki przekazano kwotę 223 843,16 zł; 

 na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) 

wydatkowano kwotę 4 024 694,15 zł; w tym na: wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia: 1 909 317,18 zł; zużycie materiałów i energii: 

20 966,85 zł; usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu: 

601 935,12 zł; pozostałe cele (zapłata należności głównej oraz odsetek od niej 

– FR6/6206/1/MOS/09/12/BMI9-3982 sygn. akt iAca 378/9 – decyzja Ministra 

Finansów w sprawie przepadku na rzecz Skarbu Państwa): 1 492 475,00 zł; 

 na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych wraz z odsetkami: 233 866,43 zł. 

Wydatki środków z subwencji były dokonywane jedynie w formie 

bezgotówkowej z subkonta dla gromadzenia środków finansowych subwencji, 

a ich przeznaczenie było zgodne z określonym w art. 28 w związku z 34a ust. 1a 

ustawy o partiach politycznych. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej przez Partię subwencji 

w 2017 r. wyniosła 2 476,08 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostawała 

ona na subkoncie utworzonym dla gromadzenia środków pochodzących z subwencji 

z budżetu państwa. 

Partia przekazała na Fundusz Ekspercki z subkonta dla gromadzenia 

środków subwencji kwotę 223 843,16 zł, co stanowi 5% otrzymanej w 2017 r. 

subwencji. 

Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym 

nr 56 1930 1523 2310 0341 4073 0003, prowadzonym w Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie.  

Saldo rachunku Funduszu Eksperckiego na dzień 1 stycznia 2017 r. 

wynosiło 9 141,59 zł.  

Poza środkami przekazanymi z subwencji w 2017 r., na rachunek 

ten wpłynęły także środki z odsetek bankowych w wysokości 424,30 zł. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły 232 284,00 zł i były 

związane z: 

 finansowaniem ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno- 

-ekonomicznych: 129 222,00 zł; 

 działalnością wydawniczo-edukacyjną: 102 796,50 zł. 
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Ponadto z rachunku bankowego Funduszu Eksperckiego poniesiono koszty 

opłat bankowych w wysokości 265,50 zł. 

Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 

2017 r. wynosiło 1 125,05 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe o otrzymanej subwencji 

oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2017 r., załączonymi do niej 

dokumentami, ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz z udzielonymi przez Partię 

wyjaśnieniami, 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 

 


