
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych 

z subwencji w 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, 

z późn. zm.1))  

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń informację finansową partii politycznej Platforma 

Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2010 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 

(EwP 131) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej 

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 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. (Dz. U. Nr 33, 

poz. 268). 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652. 
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Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy, 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

W wyniku badania informacji finansowej, Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, że dla gromadzenia środków finansowych z subwencji w okresie 

sprawozdawczym Partia posiadała rachunek bankowy o numerze 28 1020 1013 0000 

0402 0130 4237, prowadzony w banku PKO BP S.A. w Warszawie. 

Stan środków na rachunku subwencji w dniu 1 stycznia 2010 r. wynosił 

41 573 124,82 zł. 

W okresie sprawozdawczym Partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 40 430 797,40 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za 2009 r. 

w wysokości 10 107 699,35 oraz trzy raty subwencji za 2010 r. w wysokości 

10 107 699,35 zł każda. 

Ponadto na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji wykazano 

przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 334 871,70 zł. 

Partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej łącznie 

wydatkowała z otrzymanej subwencji kwotę 56 803 518,14 zł. 

Na Fundusz Ekspercki prowadzony na rachunku bankowym nr 53 1020 

1013 0000 0302 0144 3613 w Banku PKO BP SA, Partia przekazała kwotę 

2 021 550,00 zł tj. kwotę stanowiącą równowartość 5% otrzymanej w 2010 r. 

subwencji.  

W ramach Funduszu Eksperckiego Partia uzyskała także przychody 

w wysokości 142 656,02 zł z tytułu odsetek bankowych. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 450 122,81 zł 

i związane były z finansowaniem ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych 

i społeczno-ekonomicznych (41 215,00 zł) oraz działalności wydawniczo-edukacyjnej 

(408 907,81 zł). Stan środków na dzień 1 stycznia 2010 r. na Funduszu Eksperckim 

wynosił 4 661 388,06 zł, natomiast w dniu 31 grudnia 2010 r. wyniósł 6 374 491,27 zł. 

Ze środków subwencji zostały poniesione także wydatki na cele statutowe 

(niezwiązane bezpośrednio z wyborami) w wysokości 22 679 914,38 zł. 

Wykazana w informacji niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej 

w 2010 r. wyniosła 26 535 275,78 zł. 
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Po przeanalizowaniu informacji finansowej o otrzymanej subwencji 

oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach, dokumentów do niej załączonych, 

opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak 

w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms,  

 

 


