
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 października 2014 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe 

o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2013 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 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń informację finansową partii politycznej Polskie Stronnictwo 

Ludowe o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2013 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2013 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 

ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

Do informacji załączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 

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. Nr 33, poz. 268). 

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 2013 r. partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe 

wykazała, że dla gromadzenia środków finansowych z subwencji posiadała odrębne 
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subkonto o numerze 83 1930 1523 2310 0341 4073 0002 otwarte w Banku BPS S.A. 

I Oddział w Warszawie.  

Stan środków na subkoncie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 

717 151,55 zł. Partia w okresie sprawozdawczym otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 6 372 937,24 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za rok 2012 r. 

(1 593 234,31 zł) oraz 3 raty subwencji za 2013 r. (każda w kwocie 1 593 234,31 zł). 

Na rachunek subwencji Partia pozyskała także środki pochodzące z odsetek 

bankowych w kwocie 19 289,56 zł. 

W informacji Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2013 r. wyniosły 6 762 203,11 zł, w tym: 

− na Fundusz Ekspercki przekazano kwotę 318 646,88 zł, 

− na cele statutowe wydatkowano kwotę 6 443 556,23 zł, w tym na: 

− wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 940 787,12 zł, 

− zużycie materiałów i energii 2 827,20 zł, 

− usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu, prowizje 

bankowe 2 236 846,53 zł, 

− pozostałe cele statutowe, rozliczone w załączonych do informacji 

finansowej dokumentach 3 263 095,38 zł. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej przez Partię subwencji 

otrzymanej w 2013 r. to 347 175,24 zł. W całości pozostawała ona na subkoncie 

utworzonym dla gromadzenia środków pochodzących z subwencji budżetowej. 

Partia przekazała na Fundusz Ekspercki kwotę 318 646,88 zł, co stanowi 

5% otrzymanej w 2013 r. subwencji. Środki te gromadzone były na wyodrębnionym 

rachunku bankowym prowadzonym w Banku BPS S.A. I Oddział w Warszawie 

nr 56 1930 1523 2310 0341 4073 0003. Saldo początkowe Funduszu Eksperckiego 

na dzień 1 stycznia 2013 r. wyniosło 99 973,18 zł. Poza środkami pochodzącymi 

z subwencji na rachunku Funduszu Eksperckiego gromadzone były także odsetki 

bankowe w kwocie 4 800,40 zł. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 166 662,00 zł i były 

związane z: 

− działalnością wydawniczo-edukacyjną: 166 350,00 zł, 
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− prowizjami i opłatami bankowymi: 312,00 zł. 

Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 

2013 r. wyniosło 256 758,46 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

Polskiego Stronnictwa Ludowego o otrzymanej subwencji oraz wydatkach 

poniesionych z  subwencji w 2013 r., załączonymi do niej dokumentami oraz opinią 

i raportem biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 

Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński,  

Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


