
UCHWAŁA NR 244/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych w 2019 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580)  

postanawia 

przyjąć 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 2019 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 38 

ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania 

środków finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269). 

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 2019 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na wzorze określonym 

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

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

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Partii w zakresie wpływów na jej Fundusz Wyborczy. 
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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, 

sprawozdania biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Skarbnika Partii stwierdziła, 

co następuje. 

W okresie sprawozdawczym Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadała rachunek główny o nr 20 1020 1013 0000 0102 0002 5098, 

siedemnaście rachunków otwartych na potrzeby struktur regionalnych Partii, rachunek 

dla gromadzenia środków z dotacji podmiotowej, rachunek dla gromadzenia środków 

pochodzących ze składek i darowizn, rachunek dla gromadzenia środków z subwencji 

wypłacanej przez Ministra Finansów, rachunek Funduszu Eksperckiego, rachunek 

pomocniczy oraz rachunek Funduszu Wyborczego. Wszystkie te rachunki prowadzone 

były w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. Ponadto, Partia miała otwarty bieżący 

rachunek bankowy prowadzony w mBank SA. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, że w okresie sprawozdawczym uzyskała 

przychody w łącznej kwocie 41 687 886,69 zł, w tym na rachunkach bankowych 

wymienionych w sprawozdaniu zgromadziła środki w kwocie 41 681 025,89 zł, na które 

złożyły się: 

− środki pochodzące od osób fizycznych: 946 863,23 zł, w tym ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku od jednej osoby 

wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, 

wpłaconych bezpośrednio na rachunki bankowe Partii (373 489,00 zł) oraz darowizn 

pieniężnych (573 374,23 zł); 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

6 676,02 zł; 

− pochodzące z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych: 

702 237,94 zł; 

− kredyty bankowe: 24 500 000,00 zł; 

− środki z subwencji wypłacanej z budżetu państwa: 15 465 516,69 zł; 
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− pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych: 59 732,01 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunki bankowe Partii przez osoby fizyczne 

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

polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 

mieściły się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 

ustawy o partiach politycznych; a ich forma była zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 

tej ustawy. 

Do kasy Partia pozyskała środki pieniężne w łącznej wysokości 66 592,81 zł, 

pochodzące ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników. Ze środków 

zgromadzonych w kasie kwotę 59 732,01 zł przekazano na rachunki bankowe Partii. 

W 2019 r. partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadała Fundusz Wyborczy. Jego środki gromadzone były na rachunku 

bankowym o nr 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378, prowadzonym w PKO Bank Polski 

S.A. w Warszawie. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego Partii w dniu 1 stycznia 

2019 r. wynosił 12 537,53 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP pozyskała środki w łącznej kwocie 42 498 396,42 zł, w tym: 

− pochodzące z wpłat od osób fizycznych dokonanych z zachowaniem limitu 

określonego w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych: 18 106 827,21 zł; 

− pochodzące z wpłat własnych Partii (z jej rachunku bieżącego): 23 081 485,04 zł; 

− z subwencji: 1 100 733,52 zł;  

− nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 21 października 

i 4 listopada 2018 r.: 209 350,65 zł (zgodna ze sprawozdaniem KKW 

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska). 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym na Fundusz Wyborczy wpłynęły środki 

w wysokości 307 626,33 zł, uznane przez Partię jako niewłaściwe, które nie zostały 

przyjęte. Środki te, zgodnie z art. 39a ust. 2  ustawy o partiach politycznych, zostały 



 4 

zwrócone darczyńcom, a kwota 4 225,21 zł została przekazana na rzecz Skarbu 

Państwa. 

Wydatki poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego Partii wyniosły 

42 441 975,77 zł i zostały przeznaczone na: 

−  wydatki związane z udziałem Partii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 

2019 r.: 29 947 332,04 zł; 

− wydatki związane z udziałem Partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.: 12 485 497,88 zł; 

− prowizje bankowe: 989,50 zł; 

− inne: 8 156,35 zł.  

W odpowiedzi na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, Skarbnik Partii 

wyjaśnił, iż wydatki w kwocie 8 156,35 zł wykazane w pozycji „inne” dotyczyły 

zobowiązań komitetów wyborczych tworzonych lub współtworzonych przez Partię 

a ujawnionych już po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą uchwał 

dotyczących sprawozdań finansowych tych komitetów. Wydatki te dotyczyły 

zobowiązań Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja 

Obywatelska uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r. 

(1 832,58 zł) oraz zobowiązań Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 

uczestniczącego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej 

przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. (6 323,77 zł). Wartości te powinny 

być wykazane w rubrykach sprawozdania dotyczących wydatków Partii związanych 

z udziałem w poszczególnych wyborach, tj. w pkt 1 (z wyborów do Sejmu i Senatu): 

29 953 655,81 zł, przy czym z wyborów w 2015 r: 6 323,77 zł oraz w 2019 r.: 

29 947 332,04 zł (wykazano 29 947 332,04 zł) a także w pkt 4 (z wyborów organów 

samorządu terytorialnego): 1 832,58 zł (wykazano 0,00 zł). 

Powyższe oznacza, że Partia złożyła sprawozdanie niezgodnie ze wzorem, 

czym naruszyła ustawowy obowiązek sprawozdawczy określony w art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 
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w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie 

z art. 38a ust. 2 i 3 uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan konta Funduszu Wyborczego Platformy 

Obywatelskiej RP wynosił 68 958,18 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania 

biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Partii postanowiła, jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 


