
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i 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 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, 

poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć informację finansową partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o otrzymanej 

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 r. ze wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust 4 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia Prawo i Sprawiedliwość przedłoŜyła Państwowej Komisji Wyborczej 

informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2008 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 
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finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 

(Dz. U. Nr 33 poz. 268). 

Do informacji finansowej załączono opinię i raport biegłego rewidenta 

z badania informacji w zakresie wykorzystania przez partię środków z otrzymanej 

subwencji. 

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

nie zgłosił zastrzeŜeń do informacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonej informacji 

finansowej, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz  załączonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

Partia Prawo i Sprawiedliwość dla gromadzenia środków finansowych 

z subwencji posiadała subkonto w banku PKO BP S.A o numerze 97 1020 1026 0000 

1602 0100 8176. Stan środków na subkoncie na dzień 1 stycznia 2008 r. – jak wynika 

z opinii i raportu biegłego rewidenta – wynosił 1.881.698,18 zł. Wpływy w 2008 r. 

wyniosły 32.636.774,35 zł, na które złoŜyła się IV rata subwencji za 2007 r. w kwocie 

6.005.724,21 zł oraz I rata za 2008 r. w wysokości 8.877.016,71 zł, II rata za 2008 r. 

w kwocie 8.877.016,72 zł i III rata subwencji za 2008 r. 8.877.016,71 zł. 

Od zgromadzonych na rachunku środków finansowych pochodzących 

z subwencji partia pozyskała odsetki w łącznej kwocie 250.983,45 zł (odsetki od lokat 

zakładanych na tym rachunku – 250.970,08 zł oraz odsetki od środków 

zgromadzonych na rachunku – 13,37 zł). 

Wydatki partii z otrzymanej subwencji w 2008 r. wyniosły 12.168.076,42 zł, 

a niewykorzystana kwota subwencji wyniosła 20.468.697,93 zł. 

Z kwoty otrzymanej subwencji partia przekazała na Fundusz Ekspercki kwotę 

1.932.125,42 zł. Na funkcjonowanie partii wydatkowano 10.235.951,00 zł w tym 

na wynagrodzenia z narzutami – 4.685.758,47 zł, na materiały i energię – 788.996,53 

zł, na usługi obce, w tym korzystanie ze środków  masowego przekazu 2.297.140,28 

zł, na podatki i opłaty – 15.596,02 zł, oraz na pozostałe cele – 2.448.459,70 zł. Z opinii 

i raportu biegłego rewidenta wynika, ze nie stwierdzono wydatków z otrzymanej 

subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową partii, tj. niezgodnych 

z treścią art. 34a ust a ustawy. 
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Stan środków finansowych na subkoncie dla gromadzenia środków z subwencji 

na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 22.601.379,56 zł. 

Na subkoncie Funduszu Eksperckiego partii o nr rachunku 11 1020 1026 0000 

1802 0108 8293, prowadzonym przez PK0 BP S.A w Warszawie w dniu 1 stycznia 

2008 r. pozostawała kwota 1.672.293,89 zł. 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o partiach politycznych , partia zobowiązana 

była do przekazania co najmniej 5% kwoty otrzymanej subwencji na Fundusz 

Ekspercki. PowyŜszy wymóg został spełniony, poniewaŜ partia przekazała kwotę 

1.932.125,42 zł, co stanowi 5,92% .kwoty otrzymanej w 2008 r. subwencji. W ramach 

Funduszu Eksperckiego partia uzyskała takŜe przychody w wysokości 52.179.19 zł 

z tytułu odsetek bankowych. 

Z informacji finansowej wynika, Ŝe wydatki z Funduszu Eksperckiego 

w 2008 r. wyniosły 367.496,00 zł. Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, 

Ŝe partia ze środków Funduszu Eksperckiego dokonała w dniu 15.01.2008 r. przelewu 

składek zdrowotnych na rzecz ZUS w kwocie 24.904,70 zł za miesiąc grudzień 2007 

r., w dniu 4.12.2008 r. przelano zaś składkę w kwocie 824,00 zł na rzecz GERLING 

Polska TU śYCIE S. A. z tytułu ubezpieczenia na Ŝycie pracowników . Przelewy tych 

środków znajdują potwierdzenie w historii rachunku Funduszu Eksperckiego 

i poniewaŜ dotyczyły pracowników partii powinny być sfinansowane ze środków 

rachunku bieŜącego partii, a nie z rachunku Funduszu Eksperckiego (korekta została 

dokonana w dniu 16.01.2009 r.). Stanowi to uchybienie naruszające art. 30 ust. 4 

ustawy o partiach politycznych, bowiem środki finansowe zgromadzone w ramach 

Funduszu Eksperckiego mogą być wykorzystane na finansowanie ekspertyz prawnych, 

politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowanie 

działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanych z działalnością statutową partii 

politycznej. 

Stan środków finansowych Funduszu Eksperckiego na dzień 31.12.2008 r. 

wyniósł 3. 262.435,08 zł. 

Po przeanalizowaniu informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz 

o poniesionych z tej subwencji wydatkach, dokumentów do niej załączonych oraz 
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opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


