
 

 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2022 r. 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZKF.416.21.2022 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie limitów wpłat na rzecz partii 

politycznych w 2023 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z pytaniami kierowanymi do niej 

przez partie polityczne, wyjaśnia, co następuje. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 372 oraz z 2021 r. poz. 2054) łączna suma wpłat od osoby fizycznej 

na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 

na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, 

oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 

15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. 

Powyższe oznacza, że w roku, w którym minimalne wynagrodzenie za pracę jest 

ustalane w kwocie niższej dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca, w kwocie wyższej zaś 

dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia, dokonanie przez wpłacającego do dnia 1 lipca 

i przyjęcie przez partię polityczną wpłat przekraczających łącznie 15-krotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym półroczu 

(z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym półroczu oraz wpłat na Fundusz 

Wyborczy) naruszałoby cytowany przepis. W wypadku dokonania takich wpłat partia 

powinna zatem zwrócić wpłacającemu nadwyżkę ponad dopuszczalną kwotę. 

Łączna kwota wpłat dokonanych przez jedną osobę fizyczną na rzecz partii 

w ciągu całego roku (z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w drugim półroczu oraz wpłat 

na Fundusz Wyborczy) nie może zaś przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia 
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za pracę obowiązującego w drugim półroczu. W wypadku dokonania wpłat przekraczających 

tę kwotę partia powinna zwrócić wpłacającemu nadwyżkę. 

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o partiach politycznych łączna suma wpłat osoby 

fizycznej na Fundusz Wyborczy danej partii politycznej w jednym roku nie może 

przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. 

Powyższe oznacza, że w roku, w którym minimalne wynagrodzenie za pracę jest 

ustalane w kwocie niższej dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca, w kwocie wyższej zaś 

dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia, dokonanie przez wpłacającego do dnia 1 lipca 

i przyjęcie przez partię polityczną wpłat na Fundusz Wyborczy przekraczających 

łącznie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym 

półroczu naruszałoby cytowany przepis. W wypadku dokonania takich wpłat partia 

powinna zatem zwrócić wpłacającemu nadwyżkę ponad dopuszczalną kwotę. 

Łączna kwota wpłat dokonanych przez jedną osobę fizyczną na Fundusz 

Wyborczy partii w ciągu całego roku nie może zaś przekroczyć 15-krotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w drugim półroczu. W wypadku dokonania wpłat 

przekraczających tę kwotę partia powinna zwrócić wpłacającemu nadwyżkę. 

W roku 2023 wpłaty osoby fizycznej na rzecz partii politycznej muszą zatem 

spełniać następujące warunki: 

− łączna kwota wpłat dokonanych na rzecz partii do dnia 1 lipca 2023 r. 

(z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 3490 zł oraz 

wpłat na Fundusz Wyborczy) nie może przekraczać kwoty 52 350 zł; 

− łączna kwota wpłat dokonanych na rzecz partii w 2023 r. (z wyłączeniem składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 3600 zł oraz wpłat na Fundusz 

Wyborczy) nie może przekraczać kwoty 54 000 zł; 

− łączna kwota wpłat dokonanych na Fundusz Wyborczy partii do dnia 1 lipca 

2023 r. nie może przekraczać kwoty 52 350 zł; 

− łączna kwota wpłat dokonanych na Fundusz Wyborczy partii w 2023 r. nie może 

przekraczać kwoty 54 000 zł. 

Wskazane zasady nie wymagają zmiany sposobu sporządzania wykazów wpłat 

dołączanych do sprawozdania finansowego partii. Partie polityczne powinny natomiast 
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dołożyć szczególnej staranności prowadząc bieżącą kontrolę wysokości dokonywanych 

na ich rzecz wpłat, uwzględniając opisane wyżej limity, niższe w pierwszym półroczu, 

wyższe w całym roku, a w razie przekroczenia dopuszczalnych kwot dokonywać zwrotu 

nadwyżki. 

Należy przy tym podkreślić, że: 

− art. 24 ust. 4 ustawy o partiach politycznych nie ogranicza łącznej kwoty składek 

członkowskich wpłacanych w jednym roku przez członka partii do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę; wpłata składek członkowskich w kwocie 

wyższej jest dopuszczalna, nadwyżka wliczana jest jednak do kwoty wpłat 

na rzecz partii, limitowanej 15-krotnością minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

− limity wpłat określone w art. 24 ust. 4 i w art. 36a ust. 1 ustawy określają 

niezależnie od siebie maksymalne kwoty wpłat na rzecz partii (art. 24 ust. 4 

– z wyłączeniem Funduszu Wyborczego, art. 36a ust. 1 – na Fundusz Wyborczy). 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 
(dokument podpisany elektronicznie) 


