
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, 

z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym 

o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 

(EwP 131) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2015 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269). 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy, wybranego przez Państwową Komisję 

Wyborczą. 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

                                              
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunek główny nr 20 1020 

1013 0000 0102 0002 5098, 17 rachunków otwartych na potrzeby struktur 

regionalnych Partii, rachunek dotacji, rachunek dla składek i darowizn oraz rachunek 

pomocniczy. Wszystkie rachunki otwarte były w PKO Bank Polski S.A. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała 

przychody w łącznej wysokości 38 482 091,45 zł, na które złożyły się: 

 środki pochodzące od osób fizycznych: 2 200 777,60 zł, w tym ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (1 266 170,19 zł) 

oraz darowizn pieniężnych (934 607,41 zł); 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

297 905,53 zł; 

 środki pochodzące z działalności o której mowa w art. 27 ustawy o partiach 

politycznych: 443 425,27 zł; 

 kredyt bankowy: 15 000 000,00 zł; 

 kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 2 718 672,75 zł; 

 kwota otrzymanej subwencji: 17 729 870,91 zł; 

 pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków finansowych, odprowadzone następnie 

na rachunek bankowy: 91 439,39 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunki bankowe Partii przez osoby fizyczne 

pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli 

polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 

ust. 4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 

ust. 5 ustawy. 

W okresie sprawozdawczym Partia pozyskała do kasy środki finansowe 

w łącznej wysokości 91 439,39 zł, które w całości zostały przekazane na rachunki 

bankowe Partii. Środki te pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Partia nie wykazała w sprawozdaniu finansowym, aby w okresie 

sprawozdawczym były przekazane na jej rzecz wartości niepieniężne. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadała Fundusz Wyborczy, którego środki gromadzone 

były na rachunku bankowym o nr 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378 prowadzonym 
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w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. Stan środków finansowych Funduszu 

Wyborczego w dniu 1 stycznia 2015 r. wyniósł 94 565,27 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 47 665 044,54 zł, w tym: 

 pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 8 788 994,81 zł, dokonanych 

z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust 1 i 2 ustawy o partiach 

politycznych; 

 pochodzące z wpłat własnych (z rachunku bieżącego partii): 28 085 032,65 zł; 

 kwota przekazana z subwencji: 10 266 084,04 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 15,21 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.: 

511 525,70 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym 47, przeprowadzonych w dniu 

7 września 2014 r.: 4 189,71 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym 73, przeprowadzonych w dniu 

7 września 2014 r.: 1 856,77 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym 82, przeprowadzonych w dniu 

7 września 2014 r.: 4 758,55 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym 75, przeprowadzonych w dniu 

8 lutego 2015 r.: 944,53 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

do Rady Miasta Zielona Góra i Prezydenta Miasta Zielona Góra, przeprowadzonych 

w dniu 15 marca 2015 r.: 995,83 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

do Rady Miasta Tarnów, przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.: 646,74 zł. 

Wydatki poniesione w 2015 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 

47 686 651,53 zł, w tym wydatki związane z finansowaniem udziału w: 

 wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej: 29 531 848,60 zł; 

 wyborach uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 51 900,00 zł; 

 wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 18 004 348,90 zł; 

 wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego: 96 370,00 zł. 
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Ponadto Partia wykazała, iż z rachunku Funduszu Wyborczego poniosła 

wydatki związane z regulowaniem zobowiązań komitetów wyborczych Platformy 

Obywatelskiej RP w wysokości 1 503,03 zł oraz z opłatami bankowymi w wysokości 

681,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 

73 049,28 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Skarbnika Partii postanowiła, 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


