
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość 

o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 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 2001 r. Nr 79, poz. 857, 

z późn. zm.1)) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeżeń informację finansową partii politycznej Prawo 

i Sprawiedliwość o otrzymanej  subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2010 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) 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. 

                                                           
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, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1702. 



Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 33, poz. 268). 

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

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonej informacji 

finansowej, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz załączonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość dla gromadzenia środków 

z subwencji posiadała subkonto o numerze 97 1020 1026 0000 1602 0100 8176 

otwarte w PKO Bank Polski SA w Warszawie. Stan środków na subkoncie na dzień 

1 stycznia 2010 r. wyniósł 31.903.996 zł.  

W okresie sprawozdawczym partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 37 805 465 zł, na którą składały się: IV rata subwencji za rok 2009 r. 

oraz 3 raty subwencji za 2010 r. (każda rata po 9 451 366,33 zł). 

Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również 

wpływy z tytułu odsetek od lokat zakładanych z niewykorzystanych środków 

subwencji (684 517,44 zł) oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 

subwencji (8,75 zł).  

W informacji partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2010 r. wyniosły 42 818 726 zł, w tym: 

− na Fundusz Ekspercki: 1 890 276 zł, 

− na Fundusz Wyborczy: 24 210 000 zł, 

− na cele statutowe: 16 718 450 zł, w tym: wynagrodzenia, ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia (5 758 338 zł), zużycie materiałów i energii 

(966 076 zł), usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 

(5 497 395 zł), podatki i opłaty (13 280 zł), pozostałe cele szczegółowo 

wymienione w załącznikach do informacji (4 483 361 zł). 

Wydatki na cele statutowe były realizowane za pośrednictwem 

podstawowego rachunku bankowego Partii a także subkonta wynagrodzeń.  



W wyniku analizy zapisów w historii rachunku podstawowego Partii 

stwierdzono wielokrotne dokonywanie przez trzy osoby fizyczne wypłat 

gotówkowych bądź czekiem z tego rachunku po ok. 10-20 tys. zł. każda wypłata. 

Państwowa Komisja Wyborcza w trybie art. 34a ust. 2 ustawy zwróciła się do Partii 

o sporządzenie szczegółowego rozliczenia tychże wpłat, a także o wskazanie, 

czy wydatki z tych środków były dokonywane już po ich wypłaceniu z rachunku Partii 

czy też wcześniej a wypłacone środki stanowiły jedynie zwrot kwot wydatkowanych 

z prywatnych środków osób fizycznych. W udzielonej odpowiedzi Skarbnik Partii 

przedłożył szczegółowe wykazy wydatków poniesionych ze środków wypłaconych 

z rachunku bankowego Partii czekiem lub gotówką. Oświadczył także, że wypłaty 

tych środków były dokonywane jedynie przez pracowników Partii, zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę a wszelkie kwoty pobrane czekiem lub gotówką były 

wydatkowane dopiero po dniu ich wypłaty oraz dotyczyły realizacji celów statutowych 

partii. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej subwencji otrzymanej 

w 2010 r. to 27 575 262 zł. 

Partia przekazała na Fundusz Ekspercki kwotę 1 890 276 zł, co stanowi 

5% otrzymanej w 2010 r. subwencji, 

Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym 

prowadzonym w PKO Bank Polski SA w Warszawie o numerze 11 1020 1026 0000 

1802 0108 8293. 

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2010 r. na Funduszu Eksperckim, 

jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, wyniosło 2 977 660,33 zł. 

Przychodami na rachunku Funduszu Eksperckiego w 2010 r., poza środkami 

pochodzącymi z subwencji, były także odsetki od lokat oraz z rachunku bankowego 

z niewykorzystanych środków Funduszu Eksperckiego w wysokości 43 286,49 zł. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 3 422 863 zł i były związane 

z finansowaniem ekspertyz prawnych, politycznych i społeczno-ekonomicznych 

(3 421 531 zł) oraz opłat bankowych (1 332 zł).  



Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki 

wyniosła 1 488 360 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

Prawa i Sprawiedliwości o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych 

z subwencji w 2010r. z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta oraz 

wyjaśnieniami udzielonymi przez Partię, 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,  

 

 


